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Apresentação

A

construção deste livro é fruto do trabalho de quatro alunas do curso de residência em saúde da família da Universidade Federal de Santa Catarina e de um professor orientador,
que, com o fundamental apoio financeiro e logístico da Organização Panamericana de Saúde e do Ministério da Saúde, tornam públicos os dados obtidos através de uma pesquisa sobre
a Misión Barrio Adentro I, modelo de atenção primária em
saúde da Venezuela implantado no bojo do movimento revolucionário bolivariano.
A pesquisa que deu origem a este livro foi desenvolvida
durante o Curso de Especialização em Saúde da Família/Modalidade Residência, o qual pretende formar profissionais comprometidos com a saúde da população e com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Deste curso fazem parte sete
diferentes profissões, quais sejam: medicina, enfermagem,
odontologia, nutrição, farmácia, psicologia e serviço social.
Como parte de sua grade curricular, o curso prevê um estágio
em serviços de saúde e a realização de um trabalho de conclusão de curso em equipe.
Atuando como residentes nas unidades de saúde da família em Florianópolis, convivemos rotineiramente com os desafios de implantação e implementação da Estratégia de Saúde
da Família. Estes nos fizeram refletir sobre nosso papel ativo na
busca de soluções que pudessem subsidiar ações para superação destas dificuldades. Assim, um grupo de residentes, formado por três médicas, uma enfermeira e uma farmacêutica, pro-
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pôs-se a investigar outros modelos de Atenção Primária em
Saúde (APS) no mundo e, entre eles, foi escollhido o modelo
Misión Barrio Adentro I, da Venezuela. As razões desta escolha
foram o particular contexto político-social vivido pela Venezuela,
por ser um modelo latino-americano, estar num processo de
implantação inicial, pela expressiva participação social e por
sua rápida capilarização.
Além disso, a participação essencial dos médicos cubanos
através do convênio Cuba-Venezuela, os consultórios populares que funcionam 24 horas por dia e que estão localizados nas
áreas com maior ausência de serviços de saúde, a construção de
Centros de Diagnósticos, Reabilitação e de Alta Tecnologia,
tornam a Misión Barrio Adentro I um modelo a ser conhecido
e estudado. Da análise da implantação da Misión Barrio Adentro I, fica evidente a prioridade que o governo venezuelano dá à
atenção primária em saúde, vis-à-vis a reestruturação de seu Sistema Público Nacional de Saúde com base no primeiro nível
de atenção.
Consideramos que conhecer e divulgar de que forma e
em que contexto vem ocorrendo a implantação e
implementação do modelo de atenção primária proposto pela
Misión Barrio Adentro I seria uma importante contribuição
para a atenção primária em saúde no Brasil e, para nós, um
grande aprendizado. Desenvolvemos então esta pesquisa em que
pudemos coletar dados in loco e conhecer de perto o modelo
de atenção primária da Venezuela.
A partir da pesquisa, escrevemos este livro que está subdivido em seis capítulos: Por que conhecer a atenção primária da
Venezuela e o percurso metodológico; Participação Popular e
Controle Social na Venezuela; Como está estruturado o modelo de Atenção Primária em Saúde da Venezuela: A Misión Barrio
Adentro I; O processo de trabalho na Misión Barrio Adentro
I; As metas e os resultados alcançado pela Misión Barrio Adentro I e A sustentabilidade da proposta: formação de recursos
humanos para a Misión Barrio Adentro I.
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Este livro tem a pretensão de promover a profícua troca
de experiências e cooperação mútua, com o intuito de fortalecer o ideal de sistemas públicos de saúde na América Latina,
sistemas de caráter universal, eqüitativo e de qualidade. Desejamos a todos uma excelente leitura.
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CAPÍTULO I
Por que conhecer a atenção primária em saúde da
Venezuela e o percurso metodológico

Atenção Primária em Saúde

O

s modelos de reestruturação do setor saúde com base na
hierarquização dos serviços assistenciais não são recentes.
Um registro encontrado acerca destas tentativas é o relatório
Dawson de 1920, que apresentou uma estrutura organizacional
baseada em diferentes níveis de atenção, sendo a mais básica o
centro de atenção primária à saúde. Este seria apoiado por um
nível secundário, consistindo de especialistas que forneciam
atenção por consultas que, por sua vez, seria apoiado por um
nível terciário baseado em hospitais-escola para atenção às doenças mais incomuns e complicadas. Por outro lado, segundo
Navarro (1978), a experiência inicial de organização de um
sistema nacional de saúde hierarquizado foi feita na União
Soviética por Semashko em 1918 e já dava conta de níveis de
atenção.
Outros modelos de atenção baseados na crítica ao hospitalocentrismo, custos crescentes e superespecialização da medicina
científica surgem durante o século XX, especialmente a Medicina
Preventiva na década de trinta e a Medicina Comunitária na década de sessenta. Estes representam tentativas de reorganização
da atenção; no entanto, por suas características peculiares, não
promovem alterações substanciais no modelo hegemônico de
organização da assistência à saúde (HENRIQUE, 2006).
Na década de setenta, embora experiências isoladas viessem sendo desenvolvidas em países de terceiro mundo, como o
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PIASS, o Projeto Montes Claros de Internato Rural da UFMG
ou a Residência em Medicina Comunitária do Murialdo, todas em 1976 no Brasil, um importante acontecimento, organizado pela Organização Mundial de Saúde, dá novo fôlego às
mudanças nos modelos de atenção com base na atenção primária: a conferência de Alma-Ata, em 1978. A Atenção Primária à
Saúde (APS) passa a ser compreendida como a estratégia para
os sistemas de saúde alcançarem a meta de saúde para todos no
ano 2000 (SPT 2000). Alma-Ata definiu APS como:
Atenção essencial à saúde baseada em tecnologias e métodos
práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade a um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar
em cada estágio do seu desenvolvimento, um espírito de
autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de
saúde do país, do qual é função central, sendo enfoque principal do
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o
primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde o
mais próximo possível dos locais onde as pessoas vivem e trabalham,
constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde (OMS, 1978 apud STARFIELD, 2002).

A conferência de Alma-Ata especificou ainda os componentes fundamentais da APS: educação em saúde; saneamento
ambiental, especialmente de águas e alimentos; programas de
saúde materno-infantis, inclusive imunizações e planejamento
familiar; prevenção de doenças endêmicas locais; tratamento
adequado de doenças e lesões comuns; fornecimento de medicamentos essenciais; promoção de boa nutrição e medicina tradicional (STARFIELD, 2002).
Para que um sistema de saúde converta a atenção médica
convencional em uma atenção primária em saúde mais ampla,
Alma-Ata definiu alguns critérios, como:
Mudanças dos enfoques:
- da doença para a saúde;
- da cura para a prevenção, atenção e cura.
Mudanças nos conteúdos:
16

- do tratamento para a promoção da saúde;
- da atenção por episódio para atenção continuada;
- de problemas específicos para problemas abrangentes.
Mudança na organização:
- de especialistas para médicos de família / generalistas;
- de médicos para equipe multiprofissional.
Mudança na responsabilidade:
- de apenas do setor saúde para colaboração intersetorial;
- do domínio do profissional para a participação da comunidade;
- da recepção passiva para a auto-responsabilidade.
Desde esta conferência, organismos internacionais como
a Organização Mundial de Saúde e a Organização Panamericana
de Saúde passaram a divulgar a APS como estratégia de atenção
a ser adotada pelos países Latino-Americanos. No entanto, esta
tarefa não tem sido fácil para a maioria dos países, pois o imperativo tecnológico do século XX tem sido responsável por uma
tendência à especialização e à inferioridade do generalista. Embora a APS seja cada vez mais reconhecida como um aspecto
crítico dentro do sistema de saúde, ainda sofre com a falta de
apreciação de suas características e contribuições, sendo que
está sob constante ameaça de banalização no zelo de economizar em serviços de saúde.
Um dos exemplos da consolidação da APS são os médicos de família em Cuba, que residem onde trabalham. São
membros da comunidade à qual servem e é em seu benefício
que atuam como agentes de mudança, quando existem circunstâncias ambientais ou sociais que necessitam de melhoria. Esta
integração dos serviços médicos convencionais com serviços
sociais e ambientais se encaixa no modelo previsto em AlmaAta (STARFIELD, 2002).
República Bolivariana da Venezuela
e a Misión Barrio Adentro
A República Bolivariana da Venezuela está organizada em
23 estados, um distrito capital e as dependências federais, distribuídos em 335 municípios, com uma extensão territorial de
17

916.446 Km² e uma população estimada, em 2005, de
26.577.423 habitantes. Tem uma densidade demográfica de
29,0 habitantes/Km² e uma taxa de crescimento médio anual
de 1,7% (OPAS, 2006).
Figura 1 - mapa da Venezuela.

Fonte: Comunidade Andina, 2008

Apesar da imensa reserva de petróleo do país, a sexta maior
do mundo e a maior fora do Oriente Médio, no último quarto
de século os venezuelanos tiveram de enfrentar o crescimento
da pobreza, os dolorosos efeitos do ajuste à globalização, a crescente descrença da população nos partidos políticos e as ques-
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tões levantadas pela mobilização cada vez maior dos segmentos
há muito deixados à margem da sociedade (McCOY, 2005).
Ao implementar a agenda da autodenominada “Revolução Bolivariana”, seu atual presidente, Hugo Chávez Frías, buscou responder a essas questões conferindo ao governo maior
controle sobre a gestão das receitas de petróleo, impondo maior controle partidário sobre as instituições governamentais e
promovendo canais de participação direta dos cidadãos nas
políticas, por meio de plebiscitos, organizações comunitárias
locais e programas sociais.
A autora McCOY (2005) relata que, com o aumento das
receitas do petróleo em 2003 e 2004, a administração bolivariana
distribuiu benefícios à clássica maneira populista. Criou inúmeras “missões” sociais (que receberam nomes de venezuelanos
famosos e por vezes contavam com consultores e outros recursos humanos de Cuba) para implantar cursos de alfabetização e
educação, postos de saúde e mercados a preços subsidiados,
em bairros pobres. Tais missões tratam de um modelo de políticas públicas, que conjuga a agilização dos processos estatais
com a participação direta do povo na sua gestão. Sua execução
promove a superação da democracia representativa e o Estado
capitalista, para a consolidação da democracia participativa genuinamente original, construída passo a passo pelo governo
revolucionário e o povo em revolução.
Também foram organizados grupos comunitários de base
para dar apoio político à administração, os chamados “círculos
bolivarianos”. Em paralelo às missões e aos círculos, a administração criou escolas “bolivarianas” para expandir as oportunidades educacionais e disseminar um currículo nacional unificado. A idéia por trás de todas essas políticas era provocar um
movimento popular comprometido a defender a administração contra contestações (McCOY, 2005).
As políticas de saúde desenvolvidas na Venezuela, nos últimos anos, correspondem à nova concepção de saúde consagrada na Constituição Bolivariana da Venezuela, em 1999. O
novo modelo para a Atenção Primária em Saúde implantado
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pelo Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social (MSDS)
venezuelano tem seus alicerces na Misión Barrio Adentro (MBA).
A MBA objetiva priorizar as necessidades sociais da população, principalmente a excluída, com vistas aos princípios da
eqüidade, universalidade, acessibilidade, gratuidade, inclusão
social, participação e co-responsabilidade social. Por fim, constitui-se na função principal e o núcleo central do Sistema Público Nacional de Saúde (SPNS), assim como do desenvolvimento social e econômico da comunidade.
Quando o governo da Venezuela propôs aos médicos
venezuelanos que se inscrevessem no programa Barrio Adentro, visando levar a assistência aos bairros menos privilegiados,
apenas cinqüenta médicos se inscreveram, dos quais trinta se
recusaram por considerarem os bairros muito perigosos (OPAS,
2006). A partir dessa experiência, a Alcaldía do Município Libertador firma um convênio com a República de Cuba para
implementar assistência médica cubana nos bairros de Caracas,
onde se encontram as classes mais despossuídas. A atuação de
médicos cubanos na Venezuela teve origem durante a tragédia
do estado Vargas, em dezembro de 1999. Foi uma catástrofe
natural caracterizada por uma inundação que destruiu este estado e que mobilizou auxílio de outros países para a sua reconstrução, inclusive o de Cuba (VENEZUELA, 2005).
Surge então a idéia do Barrio Adentro como alternativa
válida para satisfazer as necessidades da população caraquenha,
que mais tarde se converte em um Plano Integral de Desenvolvimento Local, que conjuga políticas sociais orientadas a melhorar
a qualidade de vida, promovendo a organização e participação
dos setores populares. Como iniciativa local, cria-se o Instituto
para o Desenvolvimento Local (IDEL) adscrito à Alcaldía do
Município Libertador, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento local mediante o desenho, avaliação, impulso e execução
de políticas públicas dirigidas ao melhoramento da qualidade de
vida dos habitantes do Município.
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Figura 2: Bairro venezuelano

Este plano se estende ao município Sucre do estado de
Miranda e ao estado Zulia. Mais tarde, os demais municípios
de Miranda e dos estados Barinas, Lara, Trujillo e Vargas iniciam a experiência. Em 2003, a Coordenação Nacional de Atenção Primária do MSDS assume, conjuntamente com a Comissão Médica Cubana na Venezuela, a implantação do Bairro Adentro nos estados restantes. Constituíram-se as Coordenações
Regionais do Bairro Adentro com a participação de diferentes
organismos, coordenados por um representante do Ministério
de Saúde e Desenvolvimento Social (MSDS) (REPÚBLICA
BOLIVARIANA DA VENEZUELA, 2005).
A MBA é um modelo de gestão pública participativa, com
vistas a garantir o desenvolvimento humano sustentável, satisfazendo as necessidades sociais da população, fundamentada
nos princípios da Atenção Primária do Sistema Público Nacional de Saúde, e tem por objetivos:
- Implantar um modelo de gestão participativa que responda às necessidades sociais dos grupos populares, mediante
21

a organização e participação das comunidades, apoiada no controle social como expressão de poder popular.
- Articular as políticas sociais que dêem respostas às necessidades sociais da população em seu território.
- Adequar a rede ambulatorial existente ao Barrio Adentro, aumentando sua capacidade resolutiva mediante a implantação, consolidação e extensão de consultórios populares, dando ênfase à promoção da qualidade de saúde e de vida.
- Potencializar capacidades e habilidades dos recursos humanos institucionais e comunitários, mediante a educação e
formação permanente.
Portanto, a MBA tem se desenvolvido em várias fases. Uma
primeira, de experimentação, entre abril e junho de 2003 que
consistiu em medir o impacto e o apoio das comunidades, a
constituição de Comitês de Saúde, a adaptação à cultura
venezuelana dos médicos e técnicos cubanos e avaliação das
principais necessidades da população (RODRÍGUEZ, 2005).
A segunda e a terceira fase se desenvolveram entre junho e
dezembro de 2003, as quais consistiram na expansão da MBA,
dirigida como política de Estado sob a administração do Presidente da Venezuela, Hugo Chávez Frías, instalando em todo o
território nacional um número de 13 mil médicos cubanos
que vivem atualmente em regiões de maior vulnerabilidade,
2500 enfermeiras e 797 odontólogos venezuelanos.
Estes profissionais desenvolvem várias atividades, que incluem consultas médicas curativas, educação para a saúde sobre os principais problemas da comunidade e sobre os métodos de prevenção e de controle, atividades de preparação de
líderes comunitários, promoção da saúde com ênfase na construção de redes sociais para o fortalecimento do exercício da
cidadania e da organização comunitária, imunização contra as
principais doenças infecciosas, assistência odontológica e promoção da saúde oral, visitas domiciliares para a valorização da
saúde familiar e o acompanhamento de pessoas com doenças
agudas e crônicas, assistência materno-infantil e todo tipo de
atividade relacionada com a saúde das 250 famílias que estão
ao encargo de cada médico da MBA (RODRÍGUEZ, 2005).
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Durante os anos de 2004 e 2005, a MBA paulatinamente
se implantou nas 24 entidades federais e nos 331 municípios,
atendendo a toda a população que procura as unidades de atendimento e desenvolvendo ações de prevenção, tratamento e
reabilitação. Isto impulsionou a construção do Sistema Público Nacional de Saúde, na medida em que, para dar continuidade à atenção à população antes marginalizada de qualquer assistência, necessita de referência ao setor secundário e terciário de
atenção. Por outro lado, atua em conjunto com organizações
sociais da comunidade que lutam por ampliação do seu direito
à saúde.
Atualmente, após três anos de MBA, percebe-se a ampliação e consolidação deste modelo. Houve o aumento do número de profissionais atuando nas comunidades, com a construção dos Consultórios Populares, unidades de saúde destinadas
à atenção primária; com a construção de Centros de Diagnóstico Integral, Centro de Reabilitação Integral, Centro de Alta
Tecnologia e Clínicas Populares, que garantem a referência e
contra-referência à atenção primária, e ainda um último nível
de atenção: os Hospitais do Povo, que atendem os casos mais
complicados e que necessitam de internação.
Com o objetivo de conhecer melhor este modelo, com
suas peculiaridades, dificuldades e avanços, um grupo de residentes em saúde da família pesquisou a MBA, trilhando o percurso metodológico apresentado a seguir.
Percurso Metodológico
A pesquisa que deu origem a este livro foi um estudo de
caso da Misión Barrio Adentro I, buscando expor como ela se
dá na prática, com detalhe e profundidade. Com recorte transversal, utilizou dados secundários complementados por uma
coleta em campo durante os meses de julho e agosto de 2006.
É importante frisar que, sendo um estudo de caso com
finalidade apenas descritiva, não teve o compromisso de explicar
nem avaliar os fenômenos que descreveu (TOBAR, 2004). Embora sem a pretensão de avaliar, utilizou-se do referencial teórico
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da pesquisa avaliativa em saúde, como no caso das três categorias
propostas por Donabedian: estrutura, processo e resultados.
Segundo este autor, estas três categorias possibilitam organizar
informações importantes na avaliação da qualidade do cuidado
em saúde, tais como: a performance dos profissionais de saúde,
tanto no aspecto técnico como no aspecto de relacionamento
interpessoal; as instalações dos serviços de saúde; o cuidado
implementado pelo próprio paciente e o cuidado implementado
pela comunidade (DONABEDIAN, 1988).
A categoria estrutura denota os atributos do cenário no
qual se dá o cuidado em saúde. Isto inclui os recursos materiais
disponíveis (instalações, equipamentos, financiamento), recursos humanos (qualificação, vínculo empregatício) e estrutura
organizacional (gerenciamento, funcionamento, normas e procedimentos, métodos de avaliação). Refere-se enfim, às características que determinam o acesso e a continuidade da assistência (BERTONCINI, 2000). A categoria processo verificará as
atividades realizadas para promover o cuidado em saúde. Inclui
as mudanças no modelo assistencial, bem como a produção de
serviços. Os resultados fornecerão informações acerca do efeito
deste cuidado na saúde da população, quais as metas alcançadas
de acordo com os objetivos e o impacto causado.
Desta forma, estas categorias foram utilizadas como variáveis para se conhecer a MBA 1. Para cada variável, construiu-se
uma lista de indicadores baseada na proposta de Starfield
(2002), que estabelece componentes pelos quais se pode medir
a atenção primária em saúde, adaptada ao contexto político do
sistema venezuelano (TANAKA, 2001). Os meios utilizados para
responder aos indicadores foram a análise documental e a pesquisa de campo, na qual se realizou, além da análise documental in loco, observação participante da MBA 1, bem como entrevistas com atores envolvidos.
As informações obtidas através análise documental, as visões que os atores envolvidos têm sobre a MBA 1 expressas nas
entrevistas e, além disso, a compreensão do contexto envolvido na implementações das ações foram integradas através da
metodologia de triangulação de dados (MINAYO, 2005). O
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método da triangulação de dados, também utilizado nas pesquisas avaliativas, tenta avançar às técnicas formalmente preconizadas, a quantitativa e a qualitativa, abordando de forma complementar e dialética as questões objetivas e subjetivas, considerando seu contexto.
Mais especificamente, os instrumentos utilizados para a
coleta de dados quantitativos e qualitativos foram:
- Análise documental: documentos oficiais, relatórios de
avaliação, base de dados e pesquisas já realizadas.
- Observação participante: da unidade de saúde, relação
entre profissionais, relação profissional-usuário, profissionaisgestores, atividades desenvolvidas, rotina de atendimento e competências profissionais.
- Entrevistas semi-abertas: junto aos usuários, profissionais e gestores do programa.
A análise documental iniciou em fevereiro de 2006, tendo encerrado em outubro. Os dados secundários coletados no
Brasil foram obtidos pela Internet, em sites oficiais do governo
da Venezuela, sites brasileiros referentes à saúde, livros e artigos
publicados. Durante a pesquisa de campo, várias visitas ao Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social da Venezuela e à
Universidade Bolivariana e encontros com atores importantes,
obtiveram rico material para análise documental. Tudo isso só
foi possível graças ao apoio logístico dos ministérios da saúde
de ambos os países e receptividade de gestores, profissionais e
usuários da MBA 1.
A observação participante ocorreu em quatro semanas.
As cinco pesquisadoras dividiram-se em uma dupla e um trio, e
pela manhã, acompanharam as atividades de três Consultórios
Populares. No período da tarde, visitavam órgãos de gestão,
órgãos de formação profissional, instituições de referência para
a MBA 1 (serviço de atenção secundária), realizaram entrevistas
e reuniões do grupo de pesquisa para reavaliação do trabalho
de campo, entre outras atividades.
As entrevistas semi-abertas, utilizadas como instrumento
de pesquisa, foram construídas em etapas. Primeiramente, ain-

25

da no Brasil, o questionário foi considerado o instrumento
mais adequado, uma vez que as respostas redigidas pelos próprios participantes em espanhol seriam mais fidedignas do que
os discursos transcritos, considerando-se que se trata de outro
idioma. Elaborou-se então, com base em pesquisas realizadas
para avaliar a Estratégia de Saúde da Família no Brasil (ESF),
sete diferentes questionários, conforme a posição que o entrevistado exerce no sistema de saúde. Foram eles: um para gestor
central, um para gestor regional, um para gestor local, um para
profissionais de nível superior, um para profissionais de nível
médio, um para agentes comunitários e um para usuários.
Como já se havia previsto, desde o início da pesquisa de
campo na Venezuela, observou-se que muitas das perguntas para
avaliar a ESF não eram pertinentes ao sistema de atenção primária venezuelano, ao mesmo tempo em que outras deveriam
ser acrescentadas. Os questionários foram então refeitos com
base no contexto local. No entanto, dificuldades técnicas foram encontradas para impressão, fotocópia e aplicação dos
questionários. Desta forma, o questionário foi transformado
em entrevista, o que terminou enriquecendo a pesquisa, pois a
entrevista semi-aberta possibilitou a obtenção de respostas mais
amplas do que poderiam os questionários, permitindo o acesso a informações imprevistas e importantes sobre as percepções
dos diferentes atores que participam do sistema de atenção primária daquele país.
Realizou-se um total de 27 entrevistas, distribuídas pelos
dois grupos de pesquisadoras nas duas últimas semanas da visita
a campo. Tal mudança foi providencial, pois a vivência dos primeiros quinze dias havia possibilitado uma ambientação das pesquisadoras, o estabelecimento de um primeiro contato com os
atores, até mesmo um certo vínculo. Isto permitiu maior
interação entre os interlocutores, na medida em que se sentiam
mais à vontade. Algumas foram individuais, outras em grupo. O
tempo para responder era livre, a interferência por parte da pesquisadora era permitida, consistindo uma forma de diálogo e
respeitando a liberdade e a criatividade individual. O tempo para
a entrevista variou entre 15 minutos e 1 hora e meia.
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Cada entrevista recebeu uma denominação: C1, C2 e C3,
correspondem às entrevistas com os Comitês de Saúde; E1,
entrevista realizada com estudantes de medicina da Universidade Bolivariana; U1 a U7, sete entrevistas feitas com usuários;
P1 a P9, entrevistas com os profissionais; G1 a G7,
correspondem às entrevistas com os gestores, totalizando, assim, vinte e sete entrevistas. As respostas foram transcritas e
traduzidas pelas próprias pesquisadoras e serão apresentadas em
português. Foram analisadas com base na técnica da análise de
conteúdo descrita por Bardin (2004), que permite evidenciar,
nos documentos obtidos (conversa, entrevista, questionário,
etc.), elementos que permitam inferir, isto é, deduzir de maneira lógica, conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre seu meio, o que Bardin chama de condição de produção.
Segue agora a lista dos indicadores utilizados na obtenção
dos dados referentes às três variáveis de análise: estrutura, processo e resultados.
Indicadores utilizados
para analisar a estrutura da MBA I:
– Pressupostos de Organização da Misión Barrio Adentro
Direito à saúde garantido na constituição
Convênio Cuba-Venezuela.

– Financiamento
Investimento público social
Investimento social por habitante
Percentual do PIB gasto com saúde
Percentual de gastos com níveis de atenção

– Pessoal
Equipe Mínima oficial da Misión Barrio Adentro I
Número de profissionais cubanos e venezuelanos da MBA
Relação no de médicos e no de enfermeiros por 100 mil
habitantes.
Formas de contratação
Vencimento em bolívares dos profissionais envolvidos no
MBA
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Especialidade dos profissionais (médicos e enfermeiros) que
atuam nos programas
Treinamento introdutório à chegada do médico e oferecido durante a Misión Barrio Adentro

– Estrutura física
Pontos de Consulta
Número de Consultórios Populares
Outras unidades ao nível primário de atenção
Estrutura física preconizada
Características dos consultórios populares
Estrutura física (existência de consultório médico, existência de consultório de enfermagem, existência de consultório
odontológico, existência de consultório para outros profissionais,
sala de vacina, sala de procedimentos, farmácia, espaço para atividades grupais)
Equipamentos básicos (tensiômetro, estetoscópio, termômetro, balança infantil, balança de adulto, maca, oftalmoscópio,
otoscópio, glicosímetro, mesa gineco-obstétrica, espéculo, foco,
estetoscópio de Pinard, sonar, geladeira exclusiva para vacina,
nebulizador, material para retirada de ponto, material para pequena cirurgia, materiais descartáveis (algodão, gaze, esparadrapo, agulha, seringa, luva), fio de sutura, equipamento de
informática.
Sistema de informação e estatística
Oferecimento de relatórios do sistema para os profissionais
Percepção dos profissionais acerca da estrutura física
Percepção dos usuários acerca da estrutura física

– Variedade de serviços oferecidos pelas instalações
Serviços ofertados pelas equipes (imunizações, atividades de
promoção, atenção pré-natal, puericultura até 2 anos,
aconselhamento nutricional, colpocitologia oncótica, planejamento familiar, atenção diferenciada às doenças mais prevalentes, atendimento de outros profissionais, visita domiciliar, atividades de
grupos, procedimentos de curativos, inalações, pequenas cirurgias, administração de medicamentos.
Número de medicamentos ofertados
Tipos de medicamentos ofertados
Número de ópticas
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Existência de laboratório de referência
Número e serviços ofertados pelo Centro de Diagnóstico
Integral (Exames e Consultas especializadas)
Número e serviços ofertados pelo Centro de Reabilitação
Integral
Número e serviços ofertados pelos Centros de Alta
Tecnologia

– Delineamento da população eletiva para receber os serviços
Cobertura atual da Misión Barrio Adentro
Perspectiva de ampliação da Misión
Focalização da atenção pela Misión Barrio Adentro
Adscrição de clientela

– Mecanismos para oferecer acesso ao atendimento
Acessibilidade de tempo
Acessibilidade geográfica
Acessibilidade cultural

– Gerenciamento
Forma como está organizado o Sistema Nacional Público
de Saúde
Percepção dos profissionais acerca da gestão
Percepção dos usuários acerca da gestão

– Participação da população
Número e papel dos comitês de saúde

– Continuidade da proposta
Percepção dos profissionais
Percepção da população

Indicadores utilizados para analisar o processo de trabalho:
– Competências profissionais:
Atividades exercidas pelo médico que atua no Barrio Adentro I

– Produção profissional por atividade assistencial
Número total de consultas médicas e consultas médicas/
hab/ano
Número de total de consultas odontológicas e consultas
odontológicas/hab/ano
Número de total de consultas de outros profissionais/hab/ano
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Número total de Visitas Domiciliares/ano

– Organização dos serviços em nível local
Planejamento local
Informação em saúde
Diagnóstico comunitário
Registro dos pacientes
Horário de funcionamento das unidades
Visitas domiciliares
Atividades educativas ou de grupos
Vacinação

– Atividades de controle social
Atividades em conjunto com os comitês de saúde

– Instrumentos de avaliação e controle
Existência de estatísticas e utilização para planejamento local
Sala de situação

– Formação de profissionais para a Misión Barrio Adentro I
Número e formato da especialização em nível de graduação
direcionada para a Misión Bairro Adentro
Número e formato da especialização em nível de pós-graduação direcionada para a Misión Bairro Adentro

Indicadores utilizados para analisar os resultados:
– Metas atingidas com a Misión Barrio Adentro I
Impacto dos consultórios populares
Percepção dos usuários sobre a qualidade da atenção oferecida pela MBA I
Percepção dos profissionais sobre a qualidade da atenção
oferecida pela MBA I

– Metas propostas para estruturação do SPNS
Em relação à estrutura física para Consultórios Populares,
CDI, SRIs e Hospitais do povo
Em relação à cobertura populacional da Misión Barrio
Adentro
Em relação à perspectiva para o Barrio Adentro

– Metas propostas para diminuição da morbidade e mortalidade
Dados de morbidade e mortalidade oferecidos
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CAPÍTULO II
Participação popular e controle social na Venezuela

A

partir de 1999, é proposta uma mudança de paradigma
democrático na Venezuela, do modelo representativo ao
participativo, que caracterizou a nova constituição aprovada
em referendo popular neste mesmo ano (VENEZUELA,
2006b). Hugo Chávez, em entrevista a Aleida Guevara, fala da
importância que o povo vá assumindo posições e adquirindo
poder, o que considera a verdadeira democracia e caminho para
o fim de desigualdades: “si queremos acabar com la pobreza,
demósle poder a los pobres” (GUEVARA, 2005).
Esta revolução pretende, e é seu grande objetivo, devolver a
vida a todo um povo de quem havia sido retirada, como os direitos humanos fundamentais, para que existamos como irmãos e
vivamos em condições de igualdade (CORRALES, 2005).

A nova constituição apresenta a participação protagônica
dos cidadãos e cidadãs como um eixo estruturante, relacionando novos canais para essa participação. Embasada nisso, a Assembléia Nacional elaborou uma nova lei de regime municipal
que de igual forma trabalha as questões relacionadas com a
participação das comunidades. Em 2005, o presidente da república cria um Ministério de Desenvolvimento Social e Participação Social e em 2006 é aprovada a lei dos consejos comunales.
Tenta-se superar o entendimento político individual com uma
visão político-social de ordem coletiva (VENEZUELA, 2006b).
Os consejos comunales apresentam-se atualmente no contexto venezuelano como uma forma mais institucionalizada de
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participação da população junto ao governo. Esses propõem-se
a organizar os diversos comitês existentes em cada localidade –
da saúde, da terra, da água – para encaminhamento de projetos
de melhorias para a comunidade. Nesta lei de 2006, está previsto repasse de verbas do orçamento nacional para estas ações
junto às Alcaldías (prefeituras).
“O conselho comunal é o conselho que leva informação às
pessoas. É encarregado dos projetos da comunidade, por exemplo, rompeu-se uma rua, certo? Então você me faz o projeto, se
rompeu a rua da avenida tal, não tem mais que esperar como
antes que vinha da Alcaldía um encarregado para arrumar essa
rua. Não, quem vai fazer é o conselho comunal. O conselho é
encarregado de levar o projeto a ele, para ser entregue o recurso
para que se faça a obra” C2.

Conforme Gohn apud Alves (2004), esta proposta de parceria da população com o Estado num sentido de co-gestão e
co-responsabilidade, pode ser caracterizada como uma das ações
para se realizar a democracia radical.
Além dos instrumentos mais institucionais, outras formas de participação e manifestações democráticas são evidenciadas nas falas dos entrevistados, como a participação em marchas e nas convocatórias (chamada do presidente à população):
“Pelo menos eu, não se passou uma sem que eu tenha ido.
Não deixo de ir nunca. Mas sim, são numerosas, porque eu tenho
estado em várias marchas (...) A maior concentração na avenida
Bolívar e eu pensei ‘vou um pouco’ e fui: música, comida, bebida,
festa; quando o comandante passou, as pessoas parecia que iam
cair, (...) a alegria, gritaram, lhe atiraram poemas, lhe atiraram
roupa íntima, de verdade” U2.

O voto na República Bolivariana da Venezuela não é obrigatório e antes das eleições onde Chávez concorreu, relataram
que as votações eram tranqüilas, com poucas pessoas na rua e
sem filas nos postos de votação. E nas últimas eleições, relataram que as ruas ficaram lotadas, com filas enormes até o fechamento do horário de votação e pessoas lutando pelo seu direito de votar.
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“Eu nunca havia votado, nem a favor nem contra, eu nunca
havia votado. Quando teve o referendo, o reafirmaço – assim o
chamamos, reafirmaço, porque era pela segunda vez – eu votei,
dessa vez sim, votei.”(...) “quando havia votações, eram como férias, as ruas, e os centros de votação sempre estavam vazios... sempre,
e dessa vez com a votação eram umas filas, tinha gente que chegava
na fila às 6 da manhã e saíam as 3, 4, 5 da tarde. Eu fiquei até as
10 da noite. Deram até comida, estavam dando água, hidratação,
alimentos, porque as filas eram desesperantes. As pessoas paravam, sentavam, ou seja, as pessoas que não se encontravam na
lista, (...) as pessoas queriam votar, queriam votar.” U2.

A participação no processo eleitoral deste ano é amplo,
presente nas falas de vários usuários entrevistados. Pôde-se perceber um posicionamento político muito forte, as pessoas faziam questão de expressar sua opinião, a favor ou contra o governo atual. A população, em geral, não se apresenta de forma
passiva, mas ativamente, nas ruas inclusive.
Percebemos na vivência em campo que há um reconhecimento por parte do governo da importância da participação da população, registrado nas entrevistas, nos documentos oficiais e também nos meios de comunicação de massa,
como o canal estatal.
A participação comunitária é a melhor garantia que temos
que o que estamos querendo construir, vai ser cumprido
(VENEZUELA 2006a).
“... o Estado não é suficiente para pôr em prática a política,
tem que se organizar a comunidade pra detectar suas próprias
necessidades de Saúde” G1.

No setor saúde
Na década de 90, alguns estados começaram um processo
de descentralização dentro da saúde e houve um incentivo às
experiências que aumentassem a participação das comunidades
em seus centros de saúde. Dentro do modelo neoliberal, isto
se traduziu em cobrança direta da população ou participação
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utilitária para reparações físicas nos centros de saúde, onde a
população era solicitada a ajudar (VENEZUELA, 2006b).
Na constituição de 1999, o setor saúde deve propiciar a
formação e informação do povo para participar de forma
protagônica na gestão pública. A tomada de decisões passa a se
dar mediante o diálogo e a negociação onde o povo organizado
é interlocutor e não há espaço para forças impositivas. A democracia na gestão pública expressa um princípio fundamental,
que permite ao Estado abrir portas para o diálogo horizontal
entre os poderes que ele representa e os cidadãos, respeitando
sua autonomia (VENEZUELA, 2005b).
A participação é estimulada e valorizada pelos gestores,
profissionais e população, como se pode ver através de algumas
falas e documentos.
O planejamento da saúde não é mais feito no Ministério, na
cúpula, a partir das necessidades dos serviços, mas sim nas comunidades, com a participação da sociedade organizada.
Os Comitês de Saúde nasceram das Assembléias de Cidadãos, que os outorgaram para colaborar com que os serviços dos
Consultórios fossem efetivos.
Isso tudo marca um novo modelo, um modelo diferente,
um modelo social, que vai ao encontro dos objetivos deste governo, que é a construção do socialismo do século XXI (VENEZUELA
2006a).
“É um novo modelo de gestão em saúde, com a participação comunitária, que é um elemento fundamental. Estamos mudando de um modelo de cúpula, do MSDS, dos serviços de saúde,
que levam em conta as necessidades dos serviços, para um modelo
que parte das necessidades de saúde das pessoas para tentar responder a estas necessidades” G5.

Dentro da saúde, a Misión Barrio Adentro tem a particularidade de ter sido planejada e executada a partir do presidente da república o que, segundo um dos gestores entrevistados,
trouxe como um dos resultados o fortalecimento da organização popular pela forma como foi implantado.
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“…a comunidade diretamente, sem nenhum prévio aviso
teve que se organizar e assumir esse médico que tava entrando na
comunidade deles. (...) isso dá uma fortaleza ao movimento como
tal muito grande, (...)” G5.

A forma de participação voluntária da população ficou
evidenciada em vários momentos, na acolhida dos médicos
cubanos, na disponibilização de casas para pontos de consultas, no processo de territorialização que ocorreu no início da
Misión, no trabalho de técnicos de enfermagem, de promotores de saúde e dos participantes dos comitês de saúde. Hoje os
técnicos de enfermagem, que popularmente são chamados de
enfermeiras, recebem um salário e os promotores permanecem
como voluntários.
“(...) eu era voluntária e eu me graduei em 1999 e não havia
exercido a profissão. Então quando chegaram os médicos, fui
trabalhar como enfermeira [técnica de enfermagem]. Me chamava a
atenção, gostava. Pra diminuir a fila na comunidade. (...) mas
agora estou contratada pelo MS. (...) Este ano não é um contrato,
é um pacto para nos ajudar na alimentação (...) Agora estamos
recebendo 465.000 bolivares” P2.

Os comitês de saúde
No início do Barrio Adentro, em 2003, nasceram os comitês, estruturas eleitas em assembléias populares correspondentes ao consultório popular da zona. São cidadãos que acompanham o médico de família na ação preventiva e educadora
junto a 3.000 pessoas da comunidade, com o objetivo de
melhoria da qualidade de vida. (VENEZUELA, 2006b)
Atua fomentando as redes comunitárias, paroquiais, municipais. Mas deve ser bem sucedido nas convocações. O poder da
população se expressa quando todos participam, não só um comitê isolado atuando, mas muitos, com participação expressiva.
(VENEZUELA, 2006a)

Os Comitês de Saúde são organizações que têm assumido e impulsionado o Barrio Adentro, sendo uma importante
forma de participação popular na Misión. O objetivo geral é
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garantir a participação popular e o controle social, orientados
para a construção das políticas públicas em saúde.
A experiência dos comitês de saúde tem servido para reorganizar a estruturação do primeiro nível de atenção, baseado
na estratégia de atenção primária em saúde. A colocação de
médicas e médicos gerais integrais em populações historicamente
excluídas, nas casas das famílias, o progressivo financiamento e
mudança para consultórios populares como estruturas definitivas, tem sido possível graças à participação ativa e vigilante
dessas comunidades. (VENEZUELA, 2006b)
“Essa instalação do Barrio Adentro I serviu para mostrar
alguns caminhos que esse protagonismo que se espera da sociedade em relação do que está escrito na constituição e o governo
agora, usando muito a experiência do que se chamou essa organização ao redor de cada consultório popular de cada ponto de
consulta se chama comitê de saúde” G5.

Há uma orientação do Ministério da Saúde para que os
comitês de saúde organizem-se e capacitem para desenvolver
um diagnóstico comunitário – detectar os problemas e necessidades, investigar a realidade, conhecer a situação de saúde, analisar o diagnóstico, identificar as redes e incorporar os saberes
populares, realizar um planejamento participativo – e que fortaleçam continuamente os comitês. (VENEZUELA, 2004). Para
isso, estes podem se organizar em comissões de trabalho, porém o que se identificou, nos comitês entrevistados, foi a participação de um número mais restrito de pessoas, onde geralmente todas decidem em conjunto as ações a serem realizadas.
Pelos relatos, verifica-se que o comitê não possui uma lei
para sua atuação – o que há são normas internas de cada comitê, cuja criação foi motivada após o surgimento de problemas
com “golpistas”, no início.
“Lei, em si não. O que existe em alguns comitês são as normas, mas normas internas de cada comitê. O que acontece é que
quando começa a MBA, nós não estávamos acostumados com
esta missão. Quando vieram os médicos cubanos, estávamos muito eufóricos, porque era algo novo, verdade, era algo que nunca

36

Figura 1: Evolução dos Comitês de Saúde de Abril 2003 a Maio 2006.

Fonte: OPAS, 2006.

tínhamos passado. Então, não nos demos conta de estabelecer
normas, nem nada, foi tudo de uma vez” C2.
“Mas muito lamentavelmente, certos golpistas (...). Isso aconteceu em muitas partes, foi quando se tomou a decisão de fazer a
norma interna do Comitê de Saúde. Mas essa norma interna se faz
conjuntamente com o médico que está no módulo” C2.

No projeto de Lei Orgânica da Saúde, são estabelecidas
as funções comuns a todos os órgãos de participação e controle social. Elas tentam “evitar experiências anárq uicas ou
experiências inadequadamente direcionadas que, mais que uma
ajuda, poderiam converter-se em sério obstáculo para as políticas públicas” (VENEZUELA, 2006b). Tais funções são as
seguintes:
- velar para que se cumpra efetivamente o Direito à saúde;
- estimular e promover a participação e organização social
da população em função do Direito à saúde;
- intervir na discussão pública das políticas, planos e programas de saúde das instituições do Sistema Público Nacional de
Saúde (SPNS) e fazer propostas que considerem pertinentes;
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- colaborar com o controle social das instituições do SPNS;
- tramitar, através das autoridades competentes, propostas, denúncias e iniciativas que considerem pertinentes aos órgãos
de participação de controle social, com a finalidade de melhorar a
gestão das instituições públicas da saúde;
- colaborar com o diagnóstico situacional comunitário de
saúde;
- programar e executar atividades que apóiem as estratégias
e políticas de promoção de saúde e qualidade de vida nas comunidades;
- eleger e retirar pela via democrática os cidadãos e cidadãs
para a participação nos diferentes níveis.
- os órgãos de participação e controle deverão prestar conta da gestão realizada ao conselho comunal respectivo.

Segundo o Coordenador Nacional dos Comitês de Saúde, o comitê “tem a função de vigiar o modelo de gestão, para
fazer valer o direito constitucional de poder popular.” “Tem
função ampla de coordenar o funcionamento dos Consultórios, participar da campanha de desinfecção, da dengue. Vai até
a Alcaldía exigir melhoramento para a rua, para o sistema de
água, tudo o que tem a ver com a problemática de sua comunidade, tem a ver com os Comitês de Saúde.” (VENEZUELA,
2006a)
Durante a vivência realizada na República Bolivariana da
Venezuela, houve o contato com os comitês de saúde, em que
se pôde observar uma relação muito próxima dos atores do
comitê com o consultório popular. Nas entrevistas com os
membros do comitê e os profissionais que trabalham nos consultórios, as respostas sobre as funções desempenhadas foram:
“...por exemplo para reunirmos, para tratar da problemática da comunidade, de um projeto que um necessite ou solicite”
C1.
“Bom, o comitê de saúde se encarrega da parte de velar por
todo o funcionamento do módulo de saúde (....) O comitê de
saúde tem que buscar uma maneira, uma forma de que haja uma
publicação. Há um doente no bairro, o comitê de saúde tem que
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velar por esta pessoa que está necessitada, juntamente com o médico, vai visitar, vai ver como está, fazer seu seguimento. Tudo o que
se refere à saúde, (...) é com o comitê de saúde” C2.
“Por exemplo, o médico quer organizar uma conversa, uma
audiência sobre algum tema de saúde, nos apoiamos precisamente
no comitê de saúde.(...) Por exemplo, agora que fizemos a jornada
de casa a casa, pela operação Milagro, eles nos acompanharam
casa a casa. Depois que terminamos a visitação casa a casa, se
ficaram pacientes pendentes, que não conseguimos visitar, nós
apoiamos neles também para que nos digam veja ficou faltando
fulano, ficou faltando. Veja, nós não somos daqui, mas como eles
precisamente são da comunidade, neles é que nos apoiamos para
levar a cabo as ações de saúde que faremos no bairro e na comunidade. Eles são quem nos apóiam em tudo isso” P1.

Os participantes do comitê também colaboram dentro
dos módulos, em alguns casos inclusive foi relatado o apoio
com a limpeza do ambulatório.
“O comitê de saúde está conosco aqui geralmente nas manhãs e nos ajudam, e quando temos uma tarefa com a doutora
(...) e nos ajudam na limpeza do ambulatório (...)” P3.

Quanto à interação com outras organizações da comunidade, o comitê relata que há um relacionamento com outros
movimentos:
“Participa o comitê de terra, de saúde, agora mesmo se formou o comitê de alimentação, de transporte e se formou o conselho comunal (...)” C1.
“Aqui mesmo na comunidade, está à parte do comitê de
saúde, temos o círculo bolivariano, temos o comitê de esporte,
temos a associação de vizinhos, que pela nova lei, a associação de
vizinhos já não passará. (Fala da lei dos consejos comunales, devido
à qual a associação de vizinhos talvez tenha que deixar de ser associação)” C2.
“O comitê, o conselho comunal está integrado pelo comitê
de saúde. Se não tem comitê de saúde não funciona o conselho
comunal” C3.
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Quando questionada se trabalham juntos responde:
“agora estamos em busca da solução para trabalharmos
juntos” C1.

Além de trabalharem juntos, os membros “dos Comitês
de Saúde se incorporaram à Comissão Técnica de água, aos
demais comitês, e nos Conselhos Populares. É uma forma de
exercer o poder a partir das bases. O Comitê de Saúde é uma
estrutura de poder” (VENEZUELA 2006a).
A participação nas decisões políticas aumentou, segundo
a opinião dos participantes dos comitês entrevistados: “Sim,
como não, são mais participativos. Bem, não 100%, mas está
muito diferente de antes deste governo” C3.
Há reuniões periódicas ou conforme a necessidade, sem
um local próprio para as reuniões, que às vezes ocorrem na rua
ou na casa de um dos membros do comitê.
Como ainda não há um Sistema de Saúde hierarquizado,
não existem conselhos de saúde em nível municipal, estadual e
nacional, porém isto está previsto no Artigo 28, no projeto de
Lei Orgânica da Saúde. Nestas instâncias estarão presentes representantes dos comitês de saúde e das instituições de saúde,
incluindo o segmento de gestores e de trabalhadores, além dos
membros da sociedade (VENEZUELA, 2004).
Participação versus populismo
Muitas vezes, a mídia venezuelana e internacional se refere ao governo de Hugo Chávez caracterizando-o como
populista. Para discutir essa questão, procurou-se utilizar alguns conceitos de populismo. Alguns autores trazem pelo
menos dois sentidos para populismo: um negativo ou pejorativo, e um positivo.
O populismo com uma significação pejorativa é o uso de
“medidas de governo populares”, destinadas a ganhar a simpatia da população, particularmente se esta possui direito a voto,
ainda que à custa de tomar medidas contrárias ao Estado democrático, com possibilidade de utilizar a população como
massa de manobra para interesses particulares do governo. De
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acordo com este significado, alguns movimentos populistas têm
dado a grandes camadas da população benefícios limitados ou
soluções em curto prazo que não põem em perigo a ordem
social instituída nem dão capacidades reais de autodeterminação às pessoas. Diferencia-se de demagogia porque se refere não
somente a discursos, mas também a ações.
Os políticos populistas são estigmatizados como enganadores do povo, por suas promessas jamais cumpridas e como
aqueles capazes de articular retórica fácil com falta de caráter. O
sentido negativo não diz respeito apenas à figura do político
populista, mas ao fenômeno como um todo, pois só é possível
a eleição de um populista por eleitores que não sabem votar ou
que se comportam de maneira dependente (CERVI, 2001).
Já o populismo com um sentido positivo, é um movimento que pretende que o poder se estabeleça mais no povo:
entendido com os trabalhadores, classes média e baixa, e menos nas elites políticas e corporativas. O populismo se baseia
no apoio voluntário e em idéias políticas de cultura autóctone.
Nas entrevistas, pôde-se observar uma certa centralização
na figura do presidente, quando se perguntou a um gestor da
saúde sobre a organização e integração das políticas de governo:
“está tudo integrado porque o presidente o está fazendo assim,
é sempre do gabinete de governo que é feito, supondo que
tenha o “Alô, presidente”; é muito ilustrativo de como se integra um ministério com outro...” G1. E também quando se
questiona ao representante da OPAS sobre a organização da
saúde na Venezuela:
“(...) o avanço de um processo dirigido diretamente por um
líder político é o que coloca o presidente Chávez num grupo muito seleto de presidentes, que a minha diretora chama de novos
líderes da saúde. Chávez é um militar, tenente-coronel, que líder de
saúde! Então, é a gente que está utilizando a saúde como alavanca
da inclusão social de um enorme percentual, enorme proporção
de nossa população dita totalmente afastada das normas, dos
procedimentos, da capacidade de se alimentar, da capacidade de
se educar e da capacidade de se ver como gente...” G5.
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E isso é visto como uma estratégia positiva na seguinte
fala:
“Uma outra característica super-especial da implantação
do Barrio Adentro na Venezuela, é que a Misión Barrio Adentro,
como foi um projeto dirigido desde a presidência da república,
desde a casa do presidente, ela passou ao lado de todas as instituições, entre elas do MS, das secretarias de saúde dos governos das
Alcaldías, de todos os processos e de todas as instituições formais
do estado. E isso permitiu dois resultados muito, muito interessantes do ponto de vista da implementação de um modelo desse
tipo. O primeiro foi o fato de que a comunidade diretamente, sem
nenhum prévio aviso, teve que se organizar e assumir esse médico
que estava entrando na comunidade deles. Outro ponto é que isso
dá uma fortaleza ao movimento como tal muito grande, porque
nenhuma instituição pode se responsabilizar (...) Nenhuma instituição do estado pode manejar dessa forma o processo. A segunda grande vantagem do processo como foi feito dessa forma é o
fato de que, automaticamente pela própria assimilação do médico pela comunidade, na comunidade forçou a geração de um
processo de participação comunitária muito íntimo, entende, muito
maior do que se pudesse imaginar, através de um mecanismo bem
desenhado, bem articulado, com sociólogos, psicólogos” G5.

Através do contato com toda uma hierarquia da Misión
Barrio Adentro, que passou pelos médicos que estão atendendo nos consultórios populares, os coordenadores de área de
saúde, o coordenador cubano do Barrio Adentro do Distrito
Capital, o coordenador nacional do Barrio Adentro e a diretora de educação do ministério da saúde, pôde-se perceber um
fluxo intenso de informações que levava a decisões muitas vezes construídas através da percepção do trabalho desenvolvido
nos consultórios. Exemplos disso: a alteração da lista de medicamentos disponíveis efetuada através dos dados
epidemiológicos coletados nos consultórios, e a criação do
Barrio Adentro 2 e Barrio Adentro 3, porque o acesso da população a especialistas e exames complementares na rede pública instalada era muito dificultado. Isso para citar mudanças
realizadas dentro da saúde, porque também, a partir dessa en-
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trada da Misión nos bairros, outros setores foram afetados, como
apresentado nesta entrevista:
“A partir do Barrio Adentro se multiplicaram outras necessidades, de Barrio Adentro nasceu a necessidade de recreação, de
desporte, de exercício físico e assim nasceu a Misión Barrio Adentro desportiva. (...) a educação em saúde que se faz dentro da
comunidade, a pesquisa ativa que se faz das enfermidades... ou
que apareceram e a pessoa não reconhece como enfermidade. E a
partir dessa pesquisa nasceram programas, as salas de reabilitação
para as pessoas que tinham incapacidades. (...) E isso revolucionou realmente o sistema de saúde, não somente o setor de saúde,
e assim nasceu a casa de alimentação” G2.

O que se está querendo demonstrar é que, apesar da ordem direta, “de cima”, para a construção da política em um
momento inicial, com o decorrer do tempo e do melhor conhecimento das necessidades da população, esta vai se modificando, e para isso vai se requerendo mais investimento. Assim,
esta construção contínua de percepção de necessidades – sentidas inicialmente pelos profissionais, mas que agora também
são expressas claramente pela população – e melhorias nas políticas sociais não se caracterizam como benefícios limitados ou
soluções em curto prazo, que são típicos do populismo.
Ouriques (2005) propõe uma característica anti-populista
das transformações bolivarianas, no sentido de que há um crescente protagonismo político e social e que as pessoas se interessam e participam nos assuntos nacionais. E isso vem relatado
pelo comitê de saúde, quanto à participação em discussões sobre o Barrio Adentro, num maior número de pessoas que se
interessa em participar dos outros comitês e dos conselhos
comunais.
Alguns usuários relataram que boa parte da população
encara o Barrio Adentro como um “presente de Chávez” e não
como um direito. Perguntou-se em entrevistas e em conversas
informais se eles acreditavam que o Barrio Adentro continuaria se Chávez não ganhasse e as respostas mais freqüentes eram,
quase que sem muito pensar, que Chávez vai ganhar e/ou que
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o Barrio Adentro não continuaria se ele perdesse. Porém, muitas vezes, esta resposta vinha acompanhada de um complemento, como estas:
“(...) isso hipoteticamente falando, porque Chávez vai ganhar, que ganha, ganha, mas mesmo a comunidade tem que fortalecer isso, porque se algum dia Chávez deixar também, então todos têm que vir a fortalecer um, sem negar esforços, tem que ter
para sempre, é uma coisa boa” U3.
“(...) tem que permanecer o Barrio Adentro, porque nós
vamos lutar, como lutamos pra trazê-lo, vamos lutar para que o
Barrio Adentro se fixe aqui e bem, não creio que Chávez perca
aqui” U1.

Observou-se, durante o trabalho de campo, que há um
processo de apropriação e luta por parte da população junto às
políticas públicas, e que essa é uma grande motivação para a
participação popular. Percebe-se que as pessoas falam por si e vão
buscar as mudanças que desejam, as melhorias em saneamento
básico, a construção de novos módulos do Barrio Adentro.
Outra característica do populismo é o imediatismo e o
caráter paliativo das ações governamentais, principalmente quando envolvem distribuição de cestas de alimentos ou de dinheiro diretamente à população sem um incentivo a políticas
estruturantes de longo prazo.
Existe uma proposta de desenvolvimento endógeno, em
que a comunidade é incentivada com capacitação e crédito a
organizar-se na atividade econômica mais característica de sua
região. Outro exemplo de políticas com objetivos em longo
prazo são as missões educativas, o que a priori não era um item
a ser pesquisado neste trabalho, porém se fez muito marcante
na vivência de campo, principalmente para entender uma proposta de efetiva consolidação da Revolução Bolivariana.
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CAPÍTULO III
Como está estruturada a Misión Barrio Adentro I

O

s resultados encontrados em relação à estrutura do modelo de atenção primária venezuelana serão apresentados subdivididos de acordo com a metodologia da pesquisa. Inicialmente se discorrerá sobre os pressupostos de organização da
Misión Barrio Adentro (MBA) especialmente as duas leis basilares
que sustentam esta Missão; após, sobre o financiamento total
com saúde e com a Missão, recursos humanos empregados, estrutura física dos consultórios populares e os equipamentos, serviços oferecidos, população a que se destina o programa, modalidades de acesso, gerenciamento e participação da população.
Pressupostos de Organização da Misión Barrio Adentro I
A MBA se assenta em dois grandes pilares: a Constituição
bolivariana da Venezuela e o acordo Cuba-Venezuela. A constituição bolivariana da Venezuela foi promulgada em 2000 no governo
de Hugo Chávez Frías que, após ser eleito em 1999, realizou um
referendo com objetivo de iniciar novo processo constituinte, que
substituiria a constituição de 1961. Este referendo, após o processo constituinte, foi ratificado por um novo referendo.
A constituição – em seu Título III “De los derechos humanos y garantías, y de los deberes”, no capítulo V “De los
derechos sociales y de las familias” e nos artigos 83 a 85 – garante a saúde a todos os venezuelanos como direito social fundamental e obrigação do estado, com base na formação do Sistema Público Nacional de Saúde e financiamento estatal. No
artigo 83, a constituição fala sobre o direito à saúde, à confor-
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mação de políticas orientadas para a qualidade de vida do
venezuelano e seu dever de participar ativamente destas políticas:
A saúde é um direito social fundamental, obrigação do Estado, que o garantirá como parte do direito à vida. O Estado promoverá e desenvolverá políticas orientadas a elevar a qualidade de vida,
o bem-estar coletivo e o acesso aos serviços. Todas as pessoas têm
direito à proteção da saúde, assim como o dever de participar ativamente de sua promoção e defesa, e de cumprir com as medidas
sanitárias e de saneamento que estabeleçam a lei, em conformidade
com os tratados e convênios internacionais subscritos e ratificados
pela República (VENEZUELA, CONSTITUIÇÃO, 2000).

O artigo 84 trata da formação do Sistema Público Nacional de Saúde e de seus princípios:
Para garantir o direito à saúde, o Estado criará, exercitará
a reitoria e a gestão de um sistema público nacional de saúde, de
caráter intersetorial, descentralizado e participativo, integrado ao
sistema de seguridade social, regido pelos princípios da gratuidade,
universalidade, integralidade, eqüidade, integração social e solidariedade. O sistema público nacional de saúde dará prioridade à
promoção de saúde e à prevenção de enfermidades, garantindo
atendimento oportuno e reabilitação de qualidade. Os bens e
serviços públicos de saúde são propriedade do Estado e não podem ser privatizados. A comunidade organizada tem o direito e o
dever de participar na tomada de decisões sobre o planejamento,
execução e controle da política específica nas instituições de saúde
(VENEZUELA, CONSTITUIÇÃO, 2000).

O artigo 85 trata do financiamento do setor saúde e a
política de formação dos recursos humanos:
O financiamento do sistema público nacional de saúde é
obrigação do Estado, que integrará os recursos fiscais, as cotas
obrigatórias do seguro social e qualquer outra fonte de financiamento que determine a lei (...) Em coordenação com as universidades e os centros de pesquisa, promoverá e desenvolverá uma
política de formação de profissionais, técnicos e técnicas e uma
indústria nacional de produção de insumos para a saúde. O Estado regulará as instituições de saúde públicas e privadas.
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(VENEZUELA, CONSTITUIÇÃO, 2000)

Com base na constituição bolivariana de 1999, formouse, entre agosto de 2000 e fevereiro de 2001, a Comissão Presidencial para a elaboração dos Projetos de Leis do Seguro Social, entre eles a Lei Orgânica da Saúde. O objetivo desta lei é
normatizar as ações de saúde de forma a seguir os eixos diretores da política nacional de saúde: saúde como um direito fundamental, um sistema de saúde integrado, descentralizado,
multicêntrico, intersetorial, com participação social protagônica
e controle social (OPAS, 2006).
O convênio Cuba-Venezuela foi assinado na cidade de
Havana, em 14 de dezembro de 2004. Este convênio trata, em
seus doze artigos, de questões econômicas e comerciais entre os
dois países, e traz as ações propostas por parte de Cuba à
Venezuela. Entre elas, a 11ª e a 12ª ações tratam da Misión
Barrio Adentro, informando que o governo Cubano disporá
de 15 mil profissionais médicos para atuar na MBA e contribuir com a formação de médicos venezuelanos para o setor.
A necessidade da participação dos médicos cubanos deu-se
em razão da baixa oferta de médicos venezuelanos para assumir o
novo programa de saúde idealizado pelo governo de Chávez. O
objetivo deste novo programa integral em saúde era adentrar nos
bairros, acompanhado de um programa de educação e esportes.
Em 2003, houve uma convocatória através da imprensa,
anunciando vagas para médicos trabalharem neste novo programa nos bairros. Os resultados não foram os esperados. Dos
cinqüenta médicos e médicas venezuelanos que se inscreveram,
trinta se negaram a entrar nos bairros, alegando que este trabalho era muito perigoso. Como conseqüência, a Alcaldía de Libertador contatou a Embaixada de Cuba na Venezuela para
solicitar a colaboração médica cubana. Foi assim que se firmou
o acordo de cooperação técnica com Cuba.
Médicos cubanos já haviam trabalhado na Venezuela em
dezembro de 1999, durante a trágica inundação ocorrida no
estado Vargas. Desde então, médicos e médicas cubanos haviam se estabelecido em vários lugares da Venezuela onde desen-
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volviam algumas atividades nas regiões de maior necessidade. A
partir destas experiências é que surge a idéia da participação
médica cubana no Barrio Adentro, que ganha proporções nacionais somente a partir de 2003.
Desde que Hugo Chávez assumiu o poder, a política econômica internacional da Venezuela favorece o sistema
multipolar, se opondo às premissas do neoliberalismo, e propõe a alternativa Bolivariana das Américas (ALBA), e os tratados de Comércio entre os Povos, cujos objetivos principais são
a redução da pobreza, o comércio justo e maior desenvolvimento econômico. Este convênio afirma que: “A cooperação
entre a República de Cuba e a República Bolivariana da
Venezuela se embasará a partir deste acordo não somente no
princípio da solidariedade, que sempre esteve presente, mas
também, no maior grau possível, no intercâmbio de bens e
serviços que resultem em mais benefícios para as necessidades
econômicas e sociais de ambos os países”.
Desta forma, o convênio Cuba-Venezuela representou um
importante passo para a ampliação e consolidação da MBA, garantindo recursos humanos necessários à ampliação do acesso e
fortalecimento do modelo de atenção primária adotado pela
Venezuela. Este convênio tem sido criticado, pois foi interpretado como um contrato de troca de médicos por petróleo entre
Cuba e Venezuela, no entanto, Hugo Chávez esclarece, em entrevista a Aleida Guevara que o apoio cubano, não se está pagando
com petróleo, o petróleo que se vende a Cuba está sendo pago
ao mesmo preço internacional fixado para o petróleo.
Mas o mecanismo de cooperação, que se chama Acordo de
Caracas, estabelece que a países irmãos da América Latina e Caribe
o petróleo seja vendido com um desconto, uma porcentagem
que logo se converte em uma dívida e que esses países o pagam
em um largo prazo, com 1 ou 2% de juros. Segundo Chávez, a
diferença é que antes não se vendia a Cuba por imposição de
Washington. Para Chávez, “Cuba é um povo irmão e vendemos
a Cuba, ademais é um assunto comercial, nos interessa o negócio, vender petróleo e gasolina” (GUEVARA, 2005).
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Nas entrevistas realizadas com os gestores sobre este convênio, pôde-se observar a existência de opiniões distintas. Ao
definir este convênio, G1, que é venezuelano, afirma tratar-se
de um “acordo de cooperação mútua”. G5, que é cubano, o
define como uma “ajuda”de Cuba para a Venezuela, uma “contribuição”. Em relação à polêmica deste acordo ser uma troca
de médicos por petróleo, as opiniões também divergem. G1
diz que o acordo é “um intercâmbio de energia por uma colaboração de médicos cubanos.” G5, no entanto, nega isto: “(…)
muita gente associa que os médicos estão vindo em razão do
combustível mas isso é um negócio à parte de Cuba, como
qualquer outro negócio, Cuba manda os recursos humanos,
como os médicos e os professores, como uma contribuição à
revolução bolivariana, esse é o acordo entre os dois países.”
Na questão feita para os gestores venezuelanos sobre a razão deste convênio, G3 justifica: “Quando se chamou aos
venezuelanos ninguém atendeu ao chamado, foram muito poucos”. Conta que a missão médica cubana “rompeu com um
mito que se tinha no país, que ninguém pode subir nos morros porque são muito perigosos; (...) te matavam, te violavam,
agora se descobriu que não, que é mentira, que tu sobes e descobres pessoas nobres, gente super solidária, tem um pouco de
violência, mas a comunidade é alegre, com as qualidades humanas, então eles romperam com isso e agora todos vão ao bairro,
as faculdades de medicina...”
Inicialmente, este convênio estava previsto para durar dois
anos, mas foi prorrogado até que o governo venezuelano tenha
se apropriado totalmente do Barrio Adentro. Segundo G5: “o
pessoal cubano que está aqui, veio com a disposição de ficar o
tempo que for necessário”. É importante ressaltar que além de
médicos, vieram muitos outros profissionais. Como relata P2:
“(...) também técnicos, odontólogos, laboratório, clínico, professor de cultura física, o contrato é amplo, pelo menos em esportes e saúde.”
Quando chegaram à Venezuela, os médicos cubanos enfrentaram muitas dificuldades. Os meios de informação fizeram
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uma campanha contra a presença deles no país. A Federação
Médica Venezuelana difundia a informação de que os médicos
cubanos não eram capacitados, apresentaram inclusive uma sentença jurídica que os impedia de exercer a medicina na Venezuela.
Mas isto foi revogado, pois o governo alegou que eles não ocupariam cargos públicos, estavam apenas em caráter de missão humanitária. No início, tinham que convencer as pessoas a confiar
em seus diagnósticos e tratamentos (OPAS, 2006).
Também as farmácias se negavam a vender remédios prescritos por cubanos, o que foi resolvido através da provisão de
medicamentos pelo próprio governo de Cuba, que criou uma
lista com 106 medicamentos (descritos na página ao lado) para
estarem disponíveis e serem distribuídos pelos médicos cubanos gratuitamente aos venezuelanos. Outro grande obstáculo
foi a dificuldade de realizar a referência médica para a realização
de determinados exames ou atenção hospitalar, que se recusavam a receber pacientes atendidos e encaminhados pelos cubanos. Para resolver isto, criou-se um diretório de médicos e médicas venezuelanos que estariam dispostos a colaborar com a
MBA e receber estes pacientes (OPAS, 2006).
Quadro 1: Lista de medicamentos essenciais da MBA.
Etinorx63 tab
Trienor x 63 tab
17 Clotrimazol100mg x6 tab vag
Clotrimaxol500mgx1ovulo
Clotrimazol 100mgx12 tab vag
18 Atenolol100mg x30 tab
19 SROx26.5g
Sro 7g
20 Cotrimoxazolx10 tab
Cotrimoxazolx20tab
21 Ciprofloxacina250mg x10 tab
Ciprofloxacina500mgx6tab
Tetraciclina 250mgx12
22 Paracetamol 500mg x10
Paracetamol 500mgx20
Paracetamol 500mgx2
23 Difenidramina 25mg x10 tab
24 Diazepam5mgx20 tab
Diazepam5mg x10 tab
25 Hidroclorotiazida25mg x20 tab
Clortalidona 25 mg x20
26 Dimenidrinato x10 tab
Dimenidrinatox36 tab
Metoclopramida 10mgx20
27 Dexametazona 0.75mgx20
Prednisona 5 mg x 20 tab

1 Epinefrina amp
2 Espasmoforte amp
3 Difenhidramina 20 mg amp
4 Furosemida 20 mg amp
Furosemida 50 mg amp
5 Clotrimazol susp x60ml
6 Fumarato ferroso susp
7 Dimenidrinato 50mg amp
8 Diazepam10mg amp
9 Ampicilina125mg susp. Fco
Amoxicilina 125mg fcox60 susp
Fenoximetilpenicilina susp
10 Hidrocortisona 100mg bbo
11 Amoxicilina 500mgx10 cap
Amoxicilina500mgx12 cap
Amoxicilina500mgx6 cap
Ampicillina 500mg x10
12 Beclometazona spray
salbutamol spray
13 Aminofilina 170mg x10 tab
14 Mebendazol 100mgx6 tab
15 Acido fólico 1mgx20
Acido fólico 1mgx10
16 Nogestrel x21 tab
Etinorx21 tab
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28 Dexametazona 0.75mgx20
Prednisona 5 mg x 20 tab
Indometacina 25mg x20tab
Ibuprofeno 400mgx20
29 Metronidazol 250mg x 10 tab
30 Polivit x100 tab
Multivitx100
Nutrifortex100
31 Glibenclamida 5mg x10 tab
32 Digoxina 0.25mg x 20 tab
Digoxina 0.25mg x24tab
Digoxina 0.25mgx10
33 Alusil x 30 tab
Alusilx10
34 Captopril 25mg x20 tab
Captopril 25mg x10 tab
Captopril 50mg x30
35 Omeprazol 20mg x 14 cap
36 Salbutamol 0.5% nebul.
37 Kanamicina col x5ml
Gentamicina Col 0.3% x5 ml
38 Colirio Anestésico 0.5%5 ml
39 Cloreto de sodio x500ml
Cloreto de sodiox1000
40 Dextrose 5 %x 500ml
41 Aminofilina 0.25gx10ml am
42 Lidocaina 2%x2mlx amp
43 Kanamicina 1g bbo
44 Benzoato de bencila fco
45 Paracetamol 120mg /5ml fco
46 Iodopovidona 10% x120 ml
Soln antiséptica fco
47 Ketoconazol crema
48 Clobetazol crema x25g
Clobetazol ung
49 Gentamicina0.1%x25g crema
50 Sulfadiazina de plata
Nitrofurazona tbo
51 Dextrose 5 %amp
52 Dipirona amp
53 Penicilina rapilenta bbo
54 Penicilina sódica
55 Água para injeçãox3ml
56 Cefazolina 1 gbbo
57 Metronidazol x100ml
58 Atropina 0.5 Mgx1 Ml AMP
59 Nistatina Suspensão
60 Oxacilina X 10 Cap
61 Cefalexina 500mg X 10 Cap
62 Cefalexina 125mgsusp
63 Secnidazol 500mg X 4 TAB
64 Levamisol 150mg X 1 Tab
65 Amiodarona X 30 Tab

66 Fumarato Ferroso X 60 Tab
Fumarato Ferrosox10
67 Carbonato de Cálcio 0.5gx10tab
68 Nitropental 20 Mg X 20 Tab
Nitropental 20mgx10tab
69 Ketoconazol 200mg X 30 Tab
70 Aciclovir X 20 Tab
Aciclovir X10
71 Clorfeniramina X 20 Tab
Clorfeniramina X 10 Tab
72 Espironolactona X 20 Tab
Espirolactona X10
73 Metildopa 250mg X 50 Tab
74 Atropina 0,5 Mg X 20 Tab
Atropina 0,5 Mg X 10 Tab
75 Metronidazol X 6 Tab Vaginal
Metronidazol X 12 Tab Vaginal
76 Naproxeno X 50 Tab
77 Nifedipino10mg X 100 Tab
78 Cimetidina X 100 Tab
Cimetidina X10
79 Ácido fólico 5 X 20 TAB
Ácido fólico 5 X10
80 Dinitrato Isossorbida X 10 Tab
81 Carbamazepina 200mg X 90 Tab
Carbamazepina 200mg X 30 TAB
82 Fenobarbital 100 X 10 Tab
83 Amitriptilina 25 X 10 Tab
84 Clorpromazina 100 X 10 Tab
85 Piridilcarbinol X 10 Tab
86 Ketotifeno 1mg X 10 TAB
87 Azitromicina X 6 Cap
88 Bisacodil X 10 Tab
89 Mandelamina X 30 Tab
90 Mefenesina X 30 Tab
91 Silogel X 30 Tab
92 Vitamina C500mg X 30 Tab
93 Prednisolona 0.5% Colirio x 5ml
94 Benzalconio 0.05% Colirio
95 Piperazina Jbex120 Ml Fco
96 Metoclopramida Gotasx15ml
97 Vitamina A y D2 Gotas
98 Levamisol 10mg x 15ml Susp
99 Vitamina C Gotas
100 Miconazol 2%X25g Crema
101 Neomicina Crema
Neomicina Ungüento
102 Aciclovir Crema
103 Colchicina x10 tab
104 Ppg 10mgx10tab
105 Difenhidramina jbe
106 Insulina

Fonte: OPAS, 2006. (Traduzido pelos autores)

Financiamento
Segundo dados da Organização Panamericana de Saúde,
durante o governo de Hugo Chávez Frías, o investimento público social, que compreende os setores sociais de educação,
saúde, moradia, ciência e tecnologia, cultura e comunicação,
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desenvolvimento social, participação social e seguro social, foi
de 7,8% do PIB em 1995, 9,8% em 1997, 8,2% em 1998,
9,4% em 1999, 11% em 2000, 12,1% em 2001, 11,2% em
2002, 12,1% em 2003 e 12,1% em 2004. Considerando somente o setor saúde, o gasto público em saúde passou de 1,73%
do PIB em 1996 a 3,38% em 2000, 3,99% em 2001, 3,82%
em 2003, 3,83% em 2004 e 3,84% em 2005. O investimento
social real por habitante passou de Bs.270.445 (US$ 117,38)
em 1996 a Bs.361.247 (US$ 156,8) em 2000 e a Bs. 486.503
(US$ 226,9) em 2005 (OPAS, 2006).
No ano de 1990, a Venezuela gastava 220 dólares em saúde por habitante, o gasto per capita era superior ao de outros
países latino-americanos, mas o componente público era baixo
e o gasto privado era de 70% do gasto total com saúde. A
partir de 2000 se ampliou o investimento público em saúde e
se estabilizou o privado.
Estas mudanças no financiamento visam à inversão do
investimento que tradicionalmente destinava 70% dos recursos econômicos para a rede hospitalar, 20% para a assistência
primária e 10% para a gestão do sistema; para privilegiar as
ações de promoção de saúde, qualidade de vida e prevenção de
doenças (OPAS, 2006).
A constituição garante que o investimento na saúde é obrigação do Estado. Em entrevista com gestores, esta informação se
confirma. G3 afirma que não há financiamento internacional,
que o financiamento nacional vem “(...) todo do petróleo”, relata ainda que esta “(...) é uma das tantas mudanças que está fazendo esta revolução; antes todo o dinheiro do petróleo seguia para
os Estados Unidos e para fora, agora todo o dinheiro fica aqui
na Venezuela, fazendo melhor distribuição do dinheiro, ou seja,
levando distribuição de dinheiro a todo o país, a todo o povo
venezuelano; o petróleo é para a educação também.”
Pessoal
De acordo com documentos produzidos pelo Ministério da
Saúde e Desenvolvimento Social venezuelano, a equipe de saúde
oficial da MBA que atua no Consultório Popular é formada por
52

um médico geral integral, um enfermeiro e um promotor comunitário de saúde, que atendem a uma área com até 1250 pessoas.
De acordo com a OPAS, no ano de 2006 trabalhavam,
na rede de atenção primária, 31.439 profissionais. Destes,
15.356 são médicos cubanos distribuídos em distintos centros de atenção, dos quais 13.000 se encontram em consultórios populares ou pontos de consulta. Em relação aos
odontólogos, existiam 800 trabalhando no primeiro nível de
atenção do sistema convencional e 4.600 na MBA, sendo que
cerca de 70% são cubanos. As enfermeiras e auxiliares somavam 4.400 no sistema convencional e 8.500 na MBA, prevalecendo as enfermeiras venezuelanas com cerca de 90%. Os
optometristas somam 1.443 profissionais, todos cubanos
(VENEZUELA, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2005; OPAS, 2006).
Enfim, percebe-se que, dos profissionais que atualmente
atuam na Misión Barrio Adentro, prevalecem os Cubanos, o
que impõe algumas dificuldades à sustentação do modelo, uma
vez que estes têm seus contratos dependendo do convênio estabelecido entre os dois países, que pode receber alterações, ou
simplesmente ser desfeito, com base nas mudanças ocorridas
no governo destes países. Outra questão importante é que estes profissionais estão distantes de suas famílias e de seu país
de origem, cumprindo o que consideram ser sua Missão, mas
que, por isso, formam vínculos com data de finalização.
Em 2000, a razão de médicos/100.000 habitantes foi de
20. Segundo o censo da Federação Médica Venezuelana de 2005,
há aproximadamente 53300 médicos ativos registrados na
Venezuela. Destes, aproximadamente 1100 trabalham na MBA
junto com médicos cubanos. Por este motivo, em 2005, a razão médicos/100.000 habitantes foi de 25. Em 2000, a razão
de enfermeiras/100.000 habitantes foi de 4,5 (OPAS, 2006).
O número de habitantes por médico em 16 dos 24 estados venezuelanos é menor que 1.250. Nos estados com IDH
menor que 0,7 o número é de apenas 1.068, enquanto nos
estados com maior IDH é de cerca de 1.236 (OPAS, 2006).
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Um fator importante é a redução da iniqüidade na distribuição dos médicos no território venezuelano, proporcionada
pela MBA. A distribuição destes profissionais pode ser analisada utilizando-se o coeficiente de Gini, uma medida de desigualdade. O Gini é um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde a
uma perfeita igualdade e 1 corresponde a uma perfeita desigualdade. O índice de Gini em 1998 era de 0,23. Nesta época 51%
dos médicos concentravam-se nos cinco estados de maior renda per capita. Em 2005, o índice de Gini caiu para 0,12, mostrando uma distribuição muito mais eqüitativa (OPAS, 2006).
A contratação dos profissionais cubanos se dá através do
convênio entre os dois países, não havendo contrato individual. Os médicos cubanos (...) entrevistados frisaram o caráter
voluntário de sua participação: “(...) em nosso país, assim que
nos formamos sempre estamos dispostos a prestar colaboração
em serviço médico em qualquer lugar do mundo onde fizer
falta. De forma voluntária, passamos a fazer parte da força de
colaboração; se é chegado o momento que faz falta em algum
país, nos chamam. O centro de trabalho me chamou, que havia necessidade para o Barrio Adentro na Venezuela, se eu estava disposta; disse que sim” P2. Da mesma forma, P3: “(...)
médico em Cuba, se coloca à disposição, se candidata em um
processo chamado força de colaboração e a qualquer momento pode ser chamado para cumprir uma missão em qualquer
país. Eu fui chamada e aqui estou.”
Os profissionais venezuelanos que estão no Barrio Adentro I desde o início, são, principalmente, os técnicos de enfermagem. No começo foram incorporados como voluntários e, a
partir de 2005, os contratos com o MSDS começaram a ser
elaborados, conforme afirma P8: “Veja, aqui no BA se começa
por trabalhar com a revolução, eu comecei sem ganhar nada. A
partir de dezembro do ano passado é que comecei a ganhar. E
bem, estou por amor a minha revolução, por amor por meu
presidente, para seguir adiante.” G3 confirma: “(...) agora, estes
cargos estão sendo criados, não existiam porque a estrutura é
nova, no entanto, são todos contratados e com os melhores
benefícios, lhes paga bem, estão com bônus alimentação, com
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férias e bônus de fim de ano de três meses de saldo.” Estes
novos contratos, segundo P9, são por tempo indeterminado.
Quanto ao vencimento dos profissionais cubanos envolvidos no MBA, nas entrevistas informam que não recebem salário
na Venezuela, mas sim uma ajuda de custo (o que eles chamam
de “estipêndio”), como afirma P4: “Nós não temos salário, nosso salário está em Cuba, aqui nos dão um estipêndio para ajuda
alimentar, para o transporte, estas coisas.” Também P1 afirma:
“O salário nós mantemos em Cuba. Aqui há um custeio que o
ganha tanto o técnico, como o enfermeiro, o médico, é um custeio, para todos é igual. Uma vez ao mês, 400 mil bolívares.”
Isto corresponde a cerca de 400 reais e é independente do cargo
que ocupa, desde o técnico até o gestor cubano, todos recebem
o mesmo e quem paga este custeio é o governo da Venezuela.
Seu salário em Cuba fica lá com seus familiares.
Quanto aos vencimentos dos profissionais venezuelanos,
os dados obtidos nas entrevistas não são oficiais e são, por vezes, um pouco confusos. Seguem alguns exemplos:
- técnico de enfermagem dos Consultórios Populares (CP):
“Agora nos pagam 400.000 e um bônus alimentação de 300.000
bolívares”
- odontólogo dos CP: “1.300.000 bolívares”
- enfermeiras: G3: “(…) temos as vacinadoras, vacinadoras
são como auxiliares de enfermagem e algumas são licenciadas, elas
ganham 450.000 bolívares mais cesta ticket, outras cobram
300.000 bolívares, estamos tentando regularizá-las para que seja
um só salário.”

Em relação às especialidades dos profissionais que atuam
na MBA I, todos os médicos cubanos que integram a MBA
teriam que apresentar, a princípio, a especialidade de medicina
geral integral além de pós-graduação de três anos e meio que
incluísse alguma outra área como medicina interna, pediatria,
gineco-obstetrícia e medicina preventiva. Mais de 30% chegaram com uma segunda especialidade (cirurgia, ortopedia,
dermatologia, etc.) e mais de 70% traziam diplomas de especializações adicionais. A maioria chegou à Venezuela com experiências prévias em missões médicas humanitárias de Cuba no
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exterior; muitos estavam atuando como médicos de família em
Cuba quando foram chamados (OPAS, 2006).
Os gestores entrevistados afirmam priorizar, para os médicos, a especialidade que chamam de Medicina Geral Integral
(MGI); G3 justifica: “Medicina geral integral, é o que temos privilegiado, porque antes tínhamos nos ambulatórios o estudante
recém-graduado ou no último ano a praticar, a praticar com os
mais pobres, mas não lhes resolviam os problemas de saúde.
Acreditamos que tem que ter nível de pós-graduação porque deve
ter uma visão mais ampla para poder resolver os problemas de
alta complexidade que se originam dos setores mais excluídos.”
No entanto, G5 esclarece que “dos profissionais que se
encontram na missão, praticamente 95% têm especialidade em
medicina geral integral, e os outros 5 % podem ter uma outra
especialidade (cirurgião, ortopedista, oftalmologista) ou estão
na última etapa da residência de medicina geral integral”.
Também em relação à odontologia, privilegia-se a especialidade de odontologia geral integral, uma vez que esta especialidade
já existe na Venezuela e muitos estão saindo da pós-graduação. No
entanto, as exceções também existem, mesmo entre os cubanos,
como demonstra a fala de P4: “(…) sou ortodontista, então me
custou um pouco de trabalho porque na realidade pediram que
viessem os odontólogos gerais, mas o ministério me permitiu, por
solicitação minha, apesar de ter minha especialidade, me permitiu
vir fazer a missão aqui na Venezuela, com muito orgulho”.
Nas entrevistas também se perguntou se receberam treinamento introdutório quando chegaram para trabalhar na MBA
I. Houve contradições nas respostas. P1 disse que “(...) não
necessitei capacitação” e justifica, “(...) porque tenho minha
especialidade de medicina geral integral. E em Cuba o que faço
é isso mesmo, medicina familiar.” P3 responde de modo semelhante: “não, eu estou trabalhando no mesmo que eu me formei. O que se passa é que aqui se chama Barrio Adentro e, em
Cuba, Atenção Primária em Saúde.”
Por outro lado, outros profissionais cubanos referem ter,
sim, recebido capacitação para virem para a Venezuela. P2
explicita o tipo de capacitação: “Lá mesmo em Cuba, antes de
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vir para cá, explicaram algumas enfermidades que não são típicas de Cuba, mordedura de serpente. Não somente medicina,
também linguagem, como falar algumas palavras.” P4 refere que
foram “(...) sessenta e um dias de estudos concentrado” G7
confirma: “Claro que sim, nos preparamos para o trabalho que
vamos realizar, também para as estatísticas desta paróquia, me
capacitaram para isso.” Quando questionados sobre se este treinamento foi ofertado pelo Ministério da Saúde da Venezuela
ou pela coordenação cubana, todos afirmam que foi “ pela coordenação”.
A partir das respostas apresentadas, podem-se inferir duas
possibilidades: ou somente alguns receberam treinamento
introdutório, ou todos receberam informações que somente
por alguns foram consideradas como sendo um treinamento
introdutório.
Questionou-se também em relação à educação permanente, ou seja, cursos realizados durante estes três anos de MBA I.
Aqui as respostas foram heterogêneas somente entre os profissionais venezuelanos. P8, técnico de enfermagem, afirma ter
feito vários cursos: “Tivemos de vacinação, fertilidade, fizemos
muitos. Comunicação com as pessoas e todas essas coisas.” P9,
que também é técnico de enfermagem, por outro lado, quando questionado sobre ter participado de algum treinamento
ou capacitação responde que “Não”.
Entre os profissionais cubanos, todos afirmaram que estão em constante treinamento, realizando o que chamam de
cursos de superação. Segundo G2, que é venezuelano, os “(...)
cubanos têm uma política de formação permanente. Eles instalaram antenas em cada um dos consultórios, se entregou um
computador a cada um deles, e estão fazendo um curso de formação a distância.” Por exemplo P2 refere-se ao mestrado a
distância: “Aqui estamos fazendo o mestrado, cada qual em seu
mestrado, (...) tenho videocassete para eu mesmo estudar, depois nos reunimos em grupos, para estudar.” P1 dá exemplos
de outros cursos além do mestrado: “Neste período fiz um curso de Promoção e Educação para a saúde, fiz um curso de com-
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putação, um curso de inglês, um curso de metodologia para
investigação, estes já terminei e agora estou fazendo um curso
de mestrado em atenção integral à criança, estou sendo
diplomada em ensino superior”.
Também aqui, esta capacitação permanente é feita através
da coordenação cubana, como confirma G4: “ Tudo que fazemos, fazemos com coordenação cubana.” Na verdade, este programa de educação permanente é uma prática em Cuba, como
explica G4: “(...) como médicos, nós seguimos o mesmo programa de saúde que fazemos em Cuba. Um programa de saúde
onde dá consulta, mas ademais, capacitamos alunos, e capacitamos a nós, médicos. Estamos fazendo mestrados e
diplomados. Como estão fazendo todos em Cuba, estamos
fazendo igual.”
Quando questionados sobre educação permanente, os
gestores venezuelanos justificam: “(…) o que acontece é que
estamos formando, então não podemos oferecer capacitação;
estamos formando os médicos integral e comunitário de graduação, estamos formando em pós-graduação...”
Estrutura física
A MBA possui atualmente 8.500 pontos de consulta,
incluindo as Unidades de Saúde – chamadas na Venezuela de
Consultórios Populares (CP) – e também, os consultórios improvisados em casas de pessoas da comunidade que cederam
espaço a fim de colaborar com a MBA. Atualmente, existem
aproximadamente 6.900 pontos de consulta que funcionam
em quartos dentro de casas de famílias residentes em zonas
populares, os quais serão recolocados, progressivamente, em
4.600 consultórios populares que serão ainda construídos.
Para atender a toda a população venezuelana, seriam necessárias 14.000 unidades de saúde. Em março deste ano, 641 consultórios populares estavam funcionando e 1.672 se encontram
em processo de construção. Os consultórios odontológicos estão na proporção de um para cada quatro consultórios populares (OPAS, 2006 e FITA DE VÍDEO DO MS DA VENE-
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ZUELA). Além destes pontos de consulta e consultórios populares há a rede de ambulatórios que o Ministério da Saúde e
Desenvolvimento Social já possuía, que conformam 4.605 ambulatórios, onde atuam os médicos recém-formados de maneira
obrigatória, por um período de um ano (OPAS, 2006).
A construção dos CP faz parte do fortalecimento da infraestrutura da rede de Atenção Primária, promovida pela Coordenação Nacional de Atenção Primária em Saúde. O processo
de construção dos CP se realiza por meio das prefeituras, pois
são os entes governamentais mais próximos das comunidades e
a comunidade organizada também participa deste processo.
Entre os critérios para a seleção dos terrenos para a construção
do CP, estão os serviços básicos para seu funcionamento: rede
de água e esgoto, energia elétrica, limpeza, terreno dentro da
comunidade ou que conte com a aprovação da mesma, estrutura social de apoio: Comitê de Saúde, Conselho Local de
Saúde, entre outros. O terreno escolhido deve contar com o
aval ou opinião dos profissionais da área e com a certificação
do MSDS (VENEZUELA, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, 2005).
A construção dos CP utiliza mão-de-obra escolhida na
própria comunidade, representando uma fonte de emprego e
uma forma de participação da comunidade, que por sua vez
atua como controladora social, garantindo que os recursos designados pelo Estado cumpram com seu objetivo, de forma
clara e transparente.
Quanto à infra-estrutura, independentemente de quem
executa a obra, deve ajustar-se a um desenho previamente discutido e aprovado, o qual passa a ser um padrão de identificação nas comunidades. A edificação tem forma octogonal, influenciada pela filosofia de Feng-Shui da arquitetura chinesa
com fachada para diferentes planos, o que permite a adaptação
aos diferentes terrenos. Na área exterior, um pergolado conforma a área de acesso. Estes ambulatórios contam com dois andares conforme mostra a foto na página seguinte.
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Figura 4: Modelo de Consultório Popular

No piso térreo: um consultório médico com sua respectiva maca multifunções, uma recepção, uma área de pré-clínica
onde se realizam nebulizações e as medições infantis com auxílio do infantômetro, arquivo, uma sala de medicação e observação, uma sala para procedimentos limpos e sujos, dois banheiros (um de uso público e outro privado).
No primeiro piso: um dormitório (ou dois, em alguns
casos) com duas camas, uma sala-cozinha, um banheiro com
ducha.
Através da observação sistematizada dos consultórios populares, verificou-se a existência de consultório médico, sala de
procedimentos, sala de espera e consultório odontológico e a
inexistência de sala de vacina, sala de atividades grupais e sala
de farmácia. Segundo relatos, a sala de espera é transformada
em sala de atendimento aos grupos e de reuniões com a comunidade (ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO, ALGO MÁS QUE
SALUD, 2006).
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Dos equipamentos investigados, estavam presentes:
tensiômetro, estetoscópio, termômetro, balança infantil, balança de adulto, maca, oftalmoscópio, otoscópio, mesa de
gineco, espéculo, foco, estetoscópio de Pinard, nebulizador,
material para retirada de ponto, algodão, gaze, esparadrapo,
agulha, seringa, luva e fio de sutura. Não estavam presentes:
glicosímetro, sonar, geladeira exclusiva para vacina, material para
pequena cirurgia e equipamento de informática.
Os consultórios populares têm como característica ser a
principal porta de entrada ao Sistema Nacional Público de Saúde. Realizam a análise da situação de saúde local, segundo condições de vida, perfil epidemiológico de saúde e ambiental e
devem adequar seu poder resolutivo em conjunto com a comunidade e outras redes sociais, a fim de responder oportunamente às necessidades socio-sanitárias do território-população
de sua responsabilidade (VENEZUELA, BA, 2005).
Oferecem atendimento 24 horas por dia, devem adequar
a capacidade instalada e resolutiva de acordo com as características sócio-demográficas epidemiológicas e a distância ao estabelecimento mais próximo de referência, para atender às urgências e casos que requeiram atenção em um nível maior de
complexidade. A provisão de insumos, materiais, equipamentos e medicamentos essenciais ajustam-se às necessidades sóciosanitárias da população. Realizam ações de reabilitação de base
comunitária e integram-se à rede de serviços de saúde através
do sistema de referência e contra-referência.
Funcionam com quatro características fundamentais: a)
territorialização: cada CP garante acesso para 250 a 350 famílias; b) integralidade: atende a todo o ciclo vital, com atividades
de promoção, prevenção, cura e reabilitação; c) participação da
comunidade; d) intersetorialidade: articulam-se com outras
políticas sociais do Estado. Em populações rurais dispersas, só
não existirá um CP se não existir número mínimo de habitantes. Os CP são cenário dos programas de educação de graduação e pós-graduação para a formação de profissionais e técnicos
de saúde, para o desenvolvimento profissional permanente e
para a formação de agentes sociais e líderes comunitários.
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Também são os CP que fornecem informações sócio-sanitárias ao sistema paroquial e municipal de saúde, para sustentar o sistema de informação em saúde. De acordo com o depoimento dos entrevistados, o sistema de informação e estatística
da MBA I está ainda em construção. A estatística dos consultórios populares é coordenada pelos cubanos. G4 explica que
“todos os médicos preenchem as estatísticas semanalmente e
entregam ao coordenador da área de saúde, e este ao município” para a “coordenação cubana” que, por sua vez, passa para
a “coordenação nacional”. G5 completa: “são informações semanais, mensais e anuais, que se incorporam à estatística nacional para obter o resultado do sistema de saúde venezuelana.”
G3 também relata que existe uma conexão entre os dados produzidos pelos cubanos e os produzidos pelos venezuelanos: “a
estatística dos consultórios, fazem particularmente os cubanos
depois vem para cá, depois comparamos com a nossa e assim,
se está construindo.”
Todos os profissionais e gestores entrevistados concordam
que estes dados estatísticos produzidos pelo sistema não
retornam para os profissionais na forma de relatório. Os profissionais não têm acesso à estatística municipal, somente aos
dados produzidos em seu próprio consultório, pois ficam com
uma cópia dos informes estatísticos semanais e mensais que
entregam ao coordenador. No entanto, G5 dá a seguinte possibilidade para os profissionais: “a esse resultado estatístico, por
outro lado, podem ter acesso publicamente: o presidente da
república, constantemente, em seu programa Alô Presidente,
dá cifras da evolução do programa MBA, o conhecimento do
que se está fazendo e do que falta fazer”.
Os profissionais foram questionados sobre sua percepção
acerca da estrutura física dos Consultórios Populares. Os entrevistados, em sua maioria, consideraram a estrutura física dos
CP como sendo boa. O critério utilizado para esta classificação
foi, basicamente, a condição de trabalho, como cita P1: “A
estrutura física está boa, está acolhedora. Temos todas as condições básicas, necessárias para trabalhar aqui.” Também P3
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refere que o CP “(...) tem as coisas necessárias, uma arquitetura
simples, mas que é suficiente.” P9 utiliza como critério a acessibilidade: “Está boa. porque está na comunidade.” Por último,
P2 utiliza a comparação com a estrutura física de Cuba como
critério para considerar a estrutura física do CP como sendo
boa: “(...) é mais ou menos o que temos em Cuba”.
Alguns profissionais, no entanto, reconhecem que a estrutura poderia ser melhor. A falta de ventilação foi criticada por P3:
“(...) agora mesmo vocês passaram calor, é verdade, é algo quente,
isto poderia melhorar, me entende? Tem má ventilação.” Também
P7: “Me parece um pouco pequeno e não tem boa ventilação.” O
fato de ser pequeno também foi lembrado por P8: “(...) deveria ser
um pouco maior, seria fabuloso porque teríamos um espaço maior para os movimentos, teríamos um ambiente para alguém por,
exemplo, que precisa se hidratar, seria maravilhoso”.
Mas através de falas como: “com o tempo, vão existir outras coisas (...)” (P2), “não faz falta que não tenha tanto luxo (...)”
(P8) e “damos graças a deus que pelo menos nosso presidente se
deu conta disso, das pessoas pobres, necessitadas (...)”, infere-se
certo grau de conformação por parte dos profissionais.
Da mesma forma, os usuários foram questionados sobre
sua percepção acerca da estrutura física dos Consultórios Populares. Avaliaram como boa, utilizando também o critério de
condição básica de trabalho. Por exemplo, U1: “(...) tem tudo:
sua maca, seu banheiro, seu consultório, tudo.” Mais uma vez,
a acessibilidade foi considerada, aqui por U5: “quanto à estrutura física, (...) estão bem porque ficam estrategicamente onde
as pessoas têm maior acesso.” U3 refere que já foi bem pior:
“tem melhorado; quando chegaram aqui eram nas casas da
mesma comunidade que ajudava, agora segue melhorando e
ampliando, então melhor”.
No entanto, alguns também reconhecem que poderia ser
melhor, como cita U6: “(...) se pudessem ser maiores, seria melhor.” U5 cita a falta de conforto para os médicos: “Os médicos moram aqui também, na parte alta e também sentem incômodos, porque de verdade não há comodidade suficiente”.
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Da mesma forma que a fala dos profissionais, certas falas
denotam conformação com a situação vigente, como, por exemplo, U5: “penso que são muito pequenas, (...) mas no geral eu
penso que sim, está bem o Barrio Adentro.” U6: “Lamentavelmente tem que ser assim...”.
Variedade de serviços oferecidos pelas instalações
Serviços ofertados pelas equipes da MBA I: imunizações,
atividades de promoção, atenção pré-natal, puericultura até dois
anos, aconselhamento nutricional, colpocitologia oncótica,
planejamento familiar, atenção diferenciada às doenças mais
prevalentes, atendimento de outros profissionais, visita domiciliar, atividades de grupos, procedimentos de curativos, inalações, pequenas cirurgias e administração de medicamentos.
O consultório popular dispõe de uma lista de 103 a 107
medicamentos distribuídos gratuitamente para o tratamento das
patologias mais prevalentes; estes vêm de Cuba através do convênio Cuba-Venezuela. O MSDS venezuelano fornece os insumos,
como material para sutura, algodão e outros materiais necessários (OPAS, 2006; ALGO MÁS QUE SALUD, 2006).
Nas entrevistas com gestores venezuelanos, questionou-se
se os medicamentos vinham de Cuba e G3 confirmou esta informação: “Sim, vêm de Cuba e aqui temos controle da
controladora sanitária.” Foi negado qualquer tipo de focalização
no fornecimento da medicação, segundo G5, a MBA1 fornece
medicamentos “para todos que chegam no serviço médico; independente da patologia do paciente, lhe brinda o tratamento”.
A observação demonstrou que estão presentes as seguintes classes de medicamentos nos consultórios populares: analgésicos, antiinflamatórios oral e tópico, antialérgicos, antibióticos oral e tópico, antifúngicos oral e tópico, antiparasitários,
terapia de re-hidratação oral, antianginosos, antiarrítmicos,
antihipertensivos, cardiotônicos, hipolipemiantes, medicamentos usados no choque vascular, antiácidos, antieméticos,
antiespasmódicos, hormônios sexuais contraceptivos,
hormônios tiroideanos, agentes antidiabéticos, antianêmicos,
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antico-agulantes e antagonistas, antiplaquetários, antidepressivos
e antimaníacos, antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos,
escabicidas e pediculicidas, broncodilatadores e antiasmáticos
e dispositivos de contracepção.
As classes dos medicamentos que não estavam presentes
eram os antidiarréicos, terapia de reposição hormonal, protetores dermatológicos, vacinas, soros e imunoglobulinas. Em
relação à insulina, ela não estava presente nas unidades visitadas, porém, segundo os profissionais, poderia ser obtidas por
pedido prévio (ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO, 2006).
Além dos consultórios populares e odontológicos, existem 470 ópticas em funcionamento, na proporção de uma para
seis consultórios populares. Serão necessárias, aproximadamente, 1450 ópticas para suprir as necessidades da população
venezuelana (OPAS, 2006).
Antes da MBA e da formação do SPNS, o sistema de
saúde venezuelano era muito fragmentado. Além dos serviços
de saúde prestados pelo Ministério da Saúde, Seguro Social,
pelo serviço privado e pelos serviços militares, existiam os serviços de saúde dos governos, das alcaldías, de alguns grêmios,
como por exemplo o magistério, das universidades, de empresas do Estado como a PDVSA, entre outros. No total, antes da
MBA, o setor saúde contava com 4.793 estabelecimentos de
saúde, entre hospitais e ambulatórios. Em conjunto, estes estabelecimentos não constituíam um sistema propriamente, mas
sim um conjunto de subsistemas e serviços não articulados.
A construção do SPNS supõe o estabelecimento de uma
rede de prestação de serviços articulada por níveis, onde a principal porta de entrada é o primeiro nível de atenção e onde
existem mecanismos de referência e contra-referência, em função da formação e especialização de recursos humanos, da capacidade tecnológica, da cobertura geográfica e populacional em
um território social. Este modelo incorpora os estabelecimentos preexistentes financiados pelo Estado e os adapta às necessidades da população no espaço geográfico. Inclui estabelecimentos do Ministério da saúde, do Instituto Venezuelano de
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Seguridade Social, do Instituo de Previsão e assistência social
do Ministério da Educação, do Instituto de Previsão Social das
Forças Armadas, assim como os centros de saúde adscritos aos
governos de estados e alcaldías.
Com a estruturação do novo SPNS, tem-se objetivado um
sistema único, inter-relacionado. Neste sistema, a rede
ambulatorial é formada pelos consultórios populares, pontos de
consulta e pelas clínicas populares. Também os centros diagnósticos do Barrio Adentro, as salas de reabilitação do BA, os ambulatórios rurais e urbanos, a sala de odontologia do BA, as farmácias populares, os pontos de vacinação e as ópticas do BA.
As Clínicas populares são estabelecimentos ambulatoriais
do segundo nível de atenção, garantindo atenção especializada
e de qualidade à população. Sua cobertura populacional é de
até 75 mil habitantes, tem o objetivo de atender às cirurgias
ambulatoriais, de baixo risco, e de possibilitar internação de
observação de até 72h. Fazem partos normais de baixo risco e
contam com as especialidades básicas de medicina interna,
gineco-obstetrícia e pediatria, entre outras especialidades como
oftalmologia, cardiologia, psiquiatria, etc.
Esta rede ambulatorial está amparada pelos demais níveis
de atenção, que estão sendo estruturados através da MBA 2 e
MBA3.
O Barrio Adentro 2 é proposto para proporcionar continuidade da atenção e maior resolutividade ao modelo de atenção primária proposto, que inclui o Centro de Diagnóstico
Integral (CDI) e a Sala de Reabilitação Integral (SRI), o Centro
de Alta Tecnologia (CAT) e as Clínicas Populares. O CDI oferece serviço de emergência 24h por dia, oftalmologia clínica
diagnóstica das 8-16h, laboratórios, raio X, eletrocardiograma,
ultrasonografia, endoscopia digestiva alta e terapia intensiva.
Um em cada quatro CDIs conta com centro cirúrgico para
cirurgia eletiva ou outras cirurgias necessárias e uma ambulância (ALGO MÁS QUE SALUD, 2006).
Os CDIs e SRIs deverão atender a uma área de 50 a 60
mil pessoas e existir em todos os estados do país; assim a meta
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é atingir o número de 600 CDIs, 600 SRIs e 35 CAT. Atualmente existem 115 CDIs e 135 SRIs funcionando que atenderam em 2006 a cerca de 542 mil pacientes, realizaram 2 milhões de exames e fizeram um milhão de tratamentos de reabilitação (ALGO MÁS QUE SALUD, 2006 e GUIA BA, 2006).
O SRI presta serviço a qualquer paciente que tenha algum
tipo de incapacidade. Procura reabilitá-lo do ponto de vista físico, social e psicológico, retornando para o trabalho. Conta com
eletroterapia, fisioterapia, termoterapia, hidroterapia, massagens,
ginásio para crianças e jovens, fonoaudiologia, podologia, terapia ocupacional, medicina natural e integral (ALGO MÁS QUE
SALUD, 2006).
Figura 5: Modelo de Sala de Reabilitação Integral

O CAT inclui exames mais especializados, correspondendo
ao último nível de investigação: RX telecomandado, densitometria
óssea, mamografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância
Nuclear Magnética, videoendoscopia e todos os exames de laboratório que são feitos no CDI (ALGO MÁS QUE SALUD, 2006).
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Quadro 2: Serviços oferecidos pelos CDI e CAT:
Fonte: OPAS, 2006 (Tradução dos autores)
Centro de Diagnóstico Integral
Raios X
Ultra-som diagnóstico
Endoscopia
Eletrocardiograma
Laboratório clínico
Sistema ultra-micro analítico
Oftalmologia Clínica
Emergência, apoio vital
Terapia intensiva
Anatomia patológica
Sala cirúrgica (1 por cada 4 CDI)

Centro de Alta Tecnologia
Ressonância magnética nuclear
Tomografia axial computadorizada
Ultra-som tridimensional
Mamografia
Densitometria óssea
Vídeo endoscopia
Laboratório Clínico
Sistema ultra-micro analítico (SUMA)
Eletrocardiografia

Quadro 3: Serviços oferecidos pelas SRIs:
Sala de Reabilitação Integral
Eletroterapia, ultra-som e laser-terapia
Termoterapia, tratamento com calor infravermelho
Hidroterapia, hidromassagem
Ginásio pediátrico
Ginásio adulto
Terapia ocupacional
Medicina natural e tradicional
Logopedia e foniatria
Podologia

Fonte: OPAS, 2006 (Tradução dos autores)

Os hospitais do povo correspondem ao terceiro nível de
atenção do Sistema Público Nacional de Saúde venezuelano e
estão sendo melhorados através do Barrio Adentro 3. O BA 3
tem como missão recuperar os hospitais do MSDS e também
os do Seguro Social e do Sistema de Saúde Militar. A proposta
é reformar os hospitais que já existem, aumentar a oferta de
serviços e fornecer ferramentas para facilitar o trabalho. Outro
objetivo do BA 3 é a construção de novos hospitais. O último
hospital construído no país foi há 20 anos; neste tempo a po68

pulação da Venezuela praticamente dobrou (ALGO MÁS QUE
SALUD, 2006 e VENEZUELA, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2005).
Delineamento da população eletiva para receber os serviços
Inicialmente, a meta do programa era atender a 60% da
população excluída, sanando assim uma dívida centenária com a
população menos favorecida; no entanto, esta meta já foi superada. Os gestores entrevistados foram questionados com respeito à
característica focalizadora da MBA e, segundo G5, isto se deu
mais no começo, quando surgiu a missão: “No início estava destinada primordialmente à população excluída, mas, na data atual, é para todos: classe alta, classe média, os mais excluídos, os
que estão a fim do processo revolucionário, a oposição, toda
pessoa que queira a atenção em saúde, atualmente esse é Barrio
Adentro, todos os que queiram a atenção são atendidos”.
De acordo com a OPAS, no ano de 2006 trabalhava na
rede de atenção primária um total de 31.439 profissionais.
Destes, 15.356 são médicos cubanos distribuídos em distintos
centros de atenção, dos quais 13.000 se encontram em consultórios populares ou pontos de consulta. Considerando que
cada consultório é responsável por cerca de 250 a 350 famílias,
tem-se o seguinte cálculo: 13.000 médicos x 300 famílias x 5
pessoas estimadas por família = 19.500.000 habitantes, o que
equivale a 73% da população estimada da Venezuela, de
26.579.428 habitantes (OPAS, 2006).
Em entrevista, G3, gestor venezuelano, refere que, em relação às perspectivas de ampliação da estrutura da MBA, “temos
que garantir 16 mil consultórios populares, de CDI temos que
ter 600 e 600 SRI, 35 centros de alta tecnologia, (...) e vamos
equipar 53 hospitais. Estas são todas as expectativas de Chávez”.
Mecanismos para oferecer acesso ao atendimento
O acesso aos SNPS venezuelano se dá nos estabelecimentos
de nível primário que, se necessário, encaminharão seus pacientes
ao segundo ou terceiro nível de atenção de acordo com as normas
e protocolos estabelecidos pelo MSDS, exceto em caso de emer69

gência. O sistema de referência garantirá o acesso a todos os níveis
de forma ordenada, sucessiva e complementar (VENEZUELA, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2005).
Em relação à acessibilidade de tempo na atenção primária, o consultório popular atende 24hs por dia: no período da
manhã, a demanda por consultas ambulatoriais, à tarde o profissional atua no território, e durante a noite, atende casos de
urgência no Consultório Popular, onde reside o médico. No
segundo nível de atenção, os CDIs e Clínicas Populares também possuem atendimento de urgência, bem como os hospitais do povo (ALGO MÁS QUE SALUD, 2006).
A acessibilidade geográfica é garantida na atenção primária com a construção de cada consultório popular para atender
uma população a uma distância não maior que um quilômetro
(SINTES E PINA, 2004).
Em relação às dificuldades de acesso cultural, a MBA
enfatiza em seus manuais a preocupação com a cultura local.
No manual “Introdução à Situação de Saúde da Venezuela”, o
respeito à diversidade aparece em vários momentos; pode-se
citar, entre outros, nas características dos consultórios populares: “o respeito às práticas e culturas dos povos indígenas que
se assumirá como parte da Atenção Primária em Saúde”. As
barreiras de linguagem, em função da introdução de médicos
cubanos junto à população venezuelana, também não foram
esquecidas: o governo cubano, antes da vinda dos médicos à
Venezuela, promoveu cursos de capacitação, abordando aspectos culturais e linguagem local.
Nas entrevistas com usuários, a facilidade do acesso fica evidente. U4, quando questionada se sempre que procura tem atendimento, responde: “Sim, sempre, cada vez que venho, consigo”.
Gerenciamento
De acordo com a Constituição de 1999, o Sistema Público Nacional de Saúde venezuelano é o conjunto de entidades,
instituições e organizações públicas que prestam serviço de saúde, reguladas, todas, incluindo as do setor privado, pelo Minis-
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tério da Saúde e Desenvolvimento Social. A Lei Orgânica da
Saúde estabelece o Ministério da Saúde como ordenador das
ações de saúde, recursos humanos e financeiros, amparado pelo
trabalho dos governos regionais, alcaldías e comunidades. Este
novo modelo de organização do setor saúde é chamado por
eles de “desconcentração multicêntrica” e estabelece, como
gestores deste sistema:
Nacionalmente: O Ministério da Saúde e Desenvolvimento
Social (MSDS), que é o órgão reitor normativo da gestão da
saúde em nível nacional, responsável por formular as estratégias políticas, planos e programas nacionais, assim como ditar as
normas que regem o Sistema Público Nacional de Saúde.
Regionalmente: Direção Regional do Sistema Público
Nacional de Saúde (DRSPNS), dependente do respectivo Governo nos estados descentralizados e do MSDS nos estados ainda centralizados. A DRSPNS é o nível máximo de gestão técnica de saúde de cada entidade federal. Articula as políticas nacionais e a gestão municipal, coordena e supervisiona a gestão
dos serviços de saúde no estado, em direta e permanente coordenação com os governos municipais.
Municipal: Direção Municipal do Sistema Público Nacional de Saúde (DMSPNS), que é responsável pela gestão compartilhada com a comunidade organizada através do estabelecimento dos Comitês de Saúde e é responsável pela administração das contas municipais em saúde, as decisões de saúde tomadas em assembléia de cidadãos e cidadãs por intermédio dos
Conselhos Locais de Planejamento Público.
Local: O estabelecimento de saúde em sua área de influência e unidades operativas de apoio ao primeiro nível de atenção.
Nas entrevistas aos gestores, questionou-se como é a comunicação entre o setor saúde e outros setores do governo, ou seja,
se o sistema de saúde funciona de forma integrada. Segundo G5:
“existe um vínculo íntimo sim, a missão mercal, a missão
educativa, a missão esportiva, a missão saúde, porque ela vai beneficiar a minha, porque o benefício depende de que tenha educação para poder assumir alguém na saúde, o esporte para a saúde, a alimentação para a saúde, então todos se integram.”
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A relação entre os diferentes níveis de governo citados acima, também foi abordada nas entrevistas aos gestores. Quando
questionado como era a comunicação entre o MSDS e as alcaldías,
G1 identifica, como espaço para esta comunicação, a direção
regional de saúde. G1: “Nós temos direções regionais de saúde.
E dentro das direções regionais de saúde temos um comitê técnico regional de BA 1 que se complementa com o comitê técnico
nacional. Este comitê tem quatro componentes fundamentais:
as pessoas do comitê de saúde, a missão médica cubana, a parte
formal do MS e as forças armadas nacionais. Em três ou quatro
componentes definimos a política nacional e regional”.
No entanto, apesar de a descentralização da gestão estar
prevista em lei, nas entrevistas observou-se que as ações de saúde estão um tanto centralizadas. G3 é bem claro quando afirma que: “(...) Barrio Adentro é um programa nacional, que se
dirige diretamente centralizado, (...) uma política bem
direcionada, que se controla daqui.” E justifica: “(...) porque se
estabeleceu que a educação e a saúde agora são problemas de
soberania do Estado, o que quer dizer que não pode haver
muita autonomia para as coisas, (...) porque todo sistema estava muito fragmentado, estava desarticulado, muitíssimo de
privatizações no serviço, uma quantidade de coisas que tinham
todas as características do neoliberalismo na saúde, como em
muitos países da América Latina.” Coloca ainda que: “(...) se
alguma alcaldía vai montar um consultório popular de acordo
com sua intenção, sua vontade, vai meter um tomógrafo, um
aparelho de raio X, (...) um ecossonograma; porque qual é a
fantasia, geralmente do médico que tem um consultório, que
seria bom meter esse aparato aqui. E por isso também é
direcionado, para que não tenha esta liberdade, e esta liberdade é um pouco mudando a cultura que deixou toda a
longuíssima privatização e fragmentação do serviço”.
A percepção dos profissionais acerca da gestão foi outro
tema abordado em entrevista. Todos os entrevistados elogiaram os gestores com os quais têm contato; neste caso gestores
locais e regionais, tanto no sentido técnico, quanto no sentido
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de relacionamento interpessoal. É importante lembrar que estes gestores locais e regionais são todos cubanos e que, dentre
os profissionais que serão citados, estão não só cubanos, mas
também venezuelanos. P2, por exemplo, relata que: “O coordenador vem aqui quase todos os dias (...) não somente como
atenção, mas também como pessoa, como médico, se temos
alguma preocupação, algum problema.” Da mesma forma, P4
refere que: “(...) o coordenador neste momento é um companheiro muito preocupado conosco, me sinto bem.” P6 fala
também da facilidade de comunicação: “Excelente, nós nos
damos muito bem, porque trabalhamos em equipe, a comunicação é direta, fluida, muito boa”.
Em sua fala, P3 explicita o espírito de solidariedade presente entre os profissionais cubanos que estão na Venezuela:
“Muito boa, a coordenação somos todos, todos os médicos
são coordenação. Quando falta algo, a coordenadora lhe pede
algo, nós vamos domingo, dia de descanso, a visitar áreas de
médico, que, por exemplo, está de férias, ou não pode fazer seu
trabalho; se tenho que dar aula a uma turma e teve algum problema, qualquer um de nós assume (...); a coordenadora também, se tem algum problema familiar, nós temos a reserva formada (...) para esse tipo de situação; (...) se esta estrutura não
estivesse formada, se não tiver amparo, cai tudo, me entende, a
coordenação somos todos.”
No que se refere à relação entre a coordenação cubana e a
coordenação venezuelana, mais em nível central, embora existam diferenças na forma de atuar, como relatado por G3, gestor
venezuelano: “(...) a forma de se relacionar, eles culturalmente
têm uma forma e nós temos outra...”. Existe um objetivo maior que os une: “(...) podemos compartilhar ideológica e politicamente nas coisas.” Além disso, G3 reconhece que os cubanos:
“(...) foram os primeiros médicos valentes que deram um passo
adiante, (...) não teria sido possível se não tivessem vindo os cubanos para montar o Barrio Adentro”, por isso afirma que:
“(...) temos sido complacentes”
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G1 descreve um dos espaços de troca entre eles: “Nós
temos um espaço que se chama comitê técnico nacional de BA
1, onde estão vários atores: membros do comitê de saúde em
nível nacional, representantes chefes da missão médica cubana
para BA 1, a força armada nacional, com a qual realizamos a
logística e representantes do MSDS. Então, neste espaço
gerenciamos, todos, a organização do BA 1.” A comunicação
entre eles é, segundo G5, “permanente”.
Participação da população
Como já relatado no capítulo II, os comitês de saúde são
os principais modelos de participação popular em saúde na
Venezuela. São formados por pessoas que, de forma voluntária, ajudam no trabalho com a comunidade, trazem demandas
para o consultório e ajudam na organização do trabalho interno dos consultório populares.
Cada comitê é formado por um grupo de onze pessoas,
líderes formais e informais eleitos pela comunidade, que têm a
função de apoiar a organização e desenvolvimento de redes sociais. Baseia-se na cultura organizativa das comunidades com
ênfase na população campesina, indígenas e descendentes, para
conseguir sua ativa participação no planejamento da saúde, assim como o controle social da gestão dos programas de saúde,
da provisão e administração dos medicamentos e insumos, equipamentos e tudo o que compete à gestão pública da saúde nos
níveis local, municipal, regional e nacional.
No primeiro semestre de 2006, haviam sido registrados
8.951 comitês de saúde eleitos de forma democrática em assembléias populares e certificados pelas autoridades locais, paroquiais e municipais (VENEZUELA, GUIA BA, 2006). O
MSDS desenvolveu uma cartilha sobre a formação, organização e metodologia para os comitês de saúde. Esta cartilha orienta que, para o desenvolvimento de um comitê de saúde, é
necessário: diagnóstico comunitário, investigar a realidade, conhecer a situação de saúde, capacitação para analisar o diagnóstico, identificar as redes e incorporar os saberes populares e o
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planejamento participativo (VENEZUELA, COMITÊS, 2004).
O funcionamento dos comitês está regulamentado pela Lei dos
Conselhos Comunais, de 6 de abril de 2006.
O MS estabeleceu uma Coordenação Nacional de Comitês de Saúde e está formando estruturas similares nos estados e
municípios. Também está em desenvolvimento uma Escola da
Nova Cidadania no Instituto de Estudos de Saúde Pública.
Somente no primeiro trimestre de 2006, haviam sido realizadas 41.639 Assembléias Comunitárias de Saúde, nas quais se
registrou o número de 1.423.815 pessoas. (OPAS, 2006)
Foram entrevistados três comitês de saúde. Contam que
os comitês surgiram logo que se iniciou com a MBA, segundo
C2: “(...) antes de chegarem os médicos já havia comitê de saúde. E eles foram os que ajudaram os médicos.” Conforme G2,
isto fez com que a participação comunitária no BA se consolidasse: “(...) foi o fato de que a comunidade diretamente, sem
nenhum prévio aviso, teve que se organizar e assumir esse médico que estava entrando na comunidade deles. Automaticamente, pela própria assimilação do médico pela comunidade, forçou a geração de um processo de participação comunitária muito
íntimo. Elas se tornaram tão fortes que levaram o Estado
venezuelano a rever esse processo que o Estado tem muito bem
estabelecido na constituição bolivariana: que o modelo de
gerenciamento do Estado é um modelo de participação
protagônica da comunidade”.
Portanto, estes comitês se formaram e receberam, nas casas de seus integrantes, os médicos cubanos que ali montaram
seus primeiros pontos de consulta. Ainda hoje, os médicos
cubanos estão extremamente atrelados a eles, como cita C1:
“Por exemplo, o médico quer organizar uma conversa, uma
audiência sobre algum tema de saúde, (...) o comitê de saúde
vai ser encarregado para transmitir às pessoas do bairro”, “se há
um enfermo no bairro, o comitê de saúde tem que velar por
este enfermo; juntamente com o médico vai visitar, vai ver como
está, fazer seu seguimento”, “para atender uma emergência no
horário da noite ou depois das 6 da tarde, tem que vir acompa-
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nhado por um deles, pelo comitê de saúde.” Uma médica cubana explica: “Veja, nós não somos daqui, mas como eles precisamente são da comunidade, neles é que nos apoiamos para
levar a cabo as ações de saúde que faremos no bairro e na comunidade”.
Além dos comitês, os entrevistados citaram outro tipo de
participação da população com o surgimento da MBA – os
chamados promotores de saúde. Estes promotores também
foram pessoas voluntárias, que segundo C1: “recebiam cursos,
por meio do governo de Cuba”. C2 coloca que “médicos cubanos” também os capacitavam. Portanto, C2 relata que: “esses
são os que estão capacitados para fazer uma palestra, uma audiência para dar uma conversa sobre problemas de saúde”, ou
seja, os promotores podem realizar atividade educativa, coisa
que o comitê de saúde não faz.
No entanto, C1 relata que: “quando começou BA, havia
muitas pessoas promotoras de saúde, mas depois que já se haviam conformado os comitês de saúde, muito pouco temos de
promotores.” Outras pessoas, confirmam: “(...) antes vinham
os promotores de saúde, vinham dois, três por semana, sempre
estavam informando saúde (...) e outras discussões, mas agora
não.” G3 explica que no início formaram muitos promotores
para que “(...) as pessoas saíssem se organizando em torno da
saúde”. Segundo C1, destes promotores, muitos foram “(...)
estudar em Cuba, seguir carreira universitária”, inclusive alguns
trabalham agora no BA1, como enfermeiros.
Continuidade da proposta
Este tema foi abordado nas entrevistas para profissionais,
gestores e usuários. Com os profissionais, este tema foi abordado em dois aspectos: um foi em relação às perspectivas da MBA,
e outro refere-se à sustentabilidade política. Em relação ao primeiro aspecto, os profissionais opinaram sobre o que ainda
pode melhorar no programa. P1 cita a estruturação dos outros
níveis de atenção: “As perspectivas do Barrio Adentro estão
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melhorando, (...) já temos BA 2, já temos BA 3. (...) as perspectivas são muito boas e creio que à medida que vai se
implementando BA 2 e BA 3, o BA 1 vai ficando em um plano mais secundário, pois realmente o Barrio Adentro 2 conta
com serviço 24 horas.” P2 expõe sua opinião no mesmo sentido: “Acho que com o centro de alta tecnologia em alguns municípios, com a equipe, pode aperfeiçoar e se aperfeiçoará muito melhor...” P8 cita a necessidade de se aumentar a oferta de
consultas: “(...) a perspectiva mais bela que possa ter, por exemplo, é consulta de manhã e tarde, porque tem muita gente que
não pode vir pela manhã e que necessitaria desse serviço”.
Sobre o segundo aspecto, perguntou-se aos profissionais
se acreditavam que a MBA continuará, caso tenha mudança de
governo nas próximas eleições. A maioria dos entrevistados respondeu como P2: “Creio que não.” No entanto, alguns não
contam com essa possibilidade, como P6: “Não. Mas isso não
vai acontecer. Temos que ter Chávez na missão, o que é mais
importante”.
Entre os gestores, também foi citado o sistema de referência para BA 1; como diz G2: “Existe uma dificuldade muito
grande ainda que é o sistema de referência, o sistema de acompanhamento para um segundo e terceiro nível de complexidade de atenção...”. Para G2, um dos motivos disso é a “(...) conduta do grêmio médico venezuelano que se recusa a receber a
referência de BA 1.” E que “(...) isso exigiu que a Venezuela
desenvolvesse o que eles chamam de BA 2". Informa que até
com “(...) pouco mais de 2 anos de existência de BA, este segundo e terceiro nível de complexidade de atenção tinham que
ser resolvidos em Cuba. Então, Venezuela e Cuba criaram inclusive um sistema de ponte aérea em que chegavam, chegam
hoje ainda em torno de 12 aviões por dia...” Por fim coloca
que no futuro terá que se “(...) recuperar a ação do médico
venezuelano, do grêmio médico venezuelano...” e que “(...) esse
é um processo de muita, muita complexidade, muita sensibilidade política e... É um assunto muito quente no país ainda e
isso é um processo que, eu acho que é absolutamente natural,
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tinha que acontecer, esperado que aconteça.”
Sobre a sustentabilidade política, G3 coloca que: “todos
devemos fazer esforço de maneira importante para que se sustente no tempo (...) todos temos, todo governo, todos setores,
porque se cai Barrio Adentro, pode cair toda a revolução.” G5,
gestor cubano, coloca que : “A perspectiva do Barrio Adentro é
que seja uma excelência em serviço médico, tanto em nível
comunitário, em nível secundário, e em todas as especialidades; esta é a perspectiva que temos, que o Barrio Adentro se
solidifique em benefício da população, que vá adiante com a
revolução e o trabalho continuamente.” Este gestor cubano foi
um dos únicos que, quando questionado sobre mudança de
governo, respondeu: “Se manteria o serviço, que é o objetivo
fundamental, dar atenção à população venezuelana”.
A população também foi questionada se acreditava que a
MBA continuará, caso haja mudança de governo nas próximas
eleições. Todos os usuários entrevistados responderam como
U2: “Não, não continuaria” ou como U5: “Os opositores de
Chávez irão desaparecer com suas missões.” Mas aqui também
muitos não acreditam que isso vai acontecer, como U3: “(...)
Chávez vai ganhar…”, U7: “(…) não creio que Chávez perca
aqui.”, U6: “(…) claro que ganha, se consegue que ganhe.”
Além disso, caso isto aconteça, a comunidade coloca que
não deixaria acabar a MBA. Diz U4: “Lutaria muito por eles.
(...) trataríamos de conseguir que eles seguissem aí”. Ou ainda,
não deixariam que Chávez saísse do poder, como U5: “(...)
penso que o povo sairia por Chávez e isso se pode estender por
todas as suas missões. Mas o povo sairia por Chávez.”
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CAPÍTULO IV
O processo de trabalho na Misión Barrio Adentro I

A

s informações encontradas em relação ao processo de trabalho serão apresentadas subdivididas em: competências
profissionais; produção profissional por área assistencial; organização local do serviço (planejamento local, informação em
saúde, diagnóstico comunitário, registro dos pacientes, horário de funcionamento das unidades, visitas domiciliares, atividades educativas ou de grupos, vacinação); controle social, instrumentos de avaliação e controle, sala de situação e formação
profissional para o Barrio Adentro.
Competências profissionais
Em relação às competências profissionais, os documentos oficiais apresentam apenas o delineamento das responsabilidades do pessoal médico que atua nos consultórios populares, que estão assim definidas:
· Conhecer e promover a estrutura de saúde do Estado
venezuelano e trabalhar para a conformação e consolidação do
SPNS.
· Cumprir as linhas políticas institucionais da MBA como
eixo articulado das políticas sociais.
· Prestar atenção em saúde integral em caráter ambulatorial
no primeiro nível de atenção.
· Valorizar as condições de saúde e doença das pessoas que
são assistidas no consultório.
· Realizar visitas domiciliares para a valorização dos riscos
da família.
· Realizar atividades de promoção e educação em saúde.
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· Referir o usuário à rede de serviços de maior complexidade.
· Investigar os determinantes de saúde no coletivo.
· Fazer seguimento às pessoas com doenças crônicodegenerativas e em situação de incapacidades.
· Receber contra-referência da rede de serviços de maior
complexidade para o seguimento e controle dos casos.
· Considerar as práticas e cultura como direito à saúde integral dos povos, comunidades indígenas e afro-descendentes.
· Participar, com os comitês de saúde, no diagnóstico
situacional da sua comunidade.
· Planejar todas as atividades de saúde integral do consultório popular.
· Participar na organização do consultório popular.
· Promover a participação comunitária na população
dispensária, mas em área de influência.
· Dirigir as ações de saúde conjuntamente com os comitês de
saúde adscritos ao consultório.
· Analisar a informação gerada pelo diagnóstico situacional
para a tomada de decisões.
· Organizar a sala situacional dos consultórios.
· Participar nos projetos comunitários para o fortalecimento da gestão em saúde no primeiro nível de atenção.

As competências e atribuições dos demais profissionais
não estão registradas nos documentos oficiais.
Produção profissional por área assistencial
A Misión Barrio Adentro possui, de maneira organizada e
pública, os dados do ano de 2004 (VENEZUELA, 2005), quanto à produção profissional, com:
· Oitenta milhões de consultas médicas, cerca de 3,2 consultas habitante/ano.
· No território foram realizados 35 milhões de atendimentos,
sendo que o número de famílias visitadas chegou a 12,5 milhões.
· As ações de enfermagem somaram 17,9 milhões de atendimentos/procedimentos realizados; 0,71 procedimentos/atendimentos de enfermagem/ano.
· Os atendimentos odontológicos foram de 14,8 milhões;
0,59 procedimento odontológico por habitante/ano.
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· Foram realizados 3,8 milhões de consultas oftalmológicas;
0,15 habitante/ano, sendo que, em meados de 2004, iniciou-se a
Misión Milagro, pela qual, até fevereiro deste ano, 176 mil
venezuelanos foram atendidos em Cuba por causas oftalmológicas
(OPAS, 2006).

Organização dos serviços em nível local
No processo de trabalho realizado no consultório popular são desenvolvidas ações de atenção médica integral, educativa
e docente, investigativa e gerencial.
Planejamento
Na Venezuela, a equipe de saúde chefiada pelo médico
realiza pesquisa ativa e descreve quais são as doenças mais freqüentes e os grupos de risco da comunidade. O registro, agrupamento e controle das famílias adscritas e a análise da situação
de saúde, através da sala de situação, são os dois elementos
fundamentais no trabalho do consultório popular.
Para o conhecimento da área de abrangência do seu consultório popular, P1 relata a utilização de um instrumento denominado “El terreo, ou seja, casa a casa”, visitas realizadas às
casas de sua área com o apoio do comitê de saúde. Foi assim
que os médicos do Barrio Adentro se apoiaram para conhecer as
principais enfermidades, sua quantidade e morbidade e tudo
mais que tinham na área. “(...) todas as informações de que
necessitamos pegamos no terreno, casa a casa” (P1).
Já P3, relata a importância dos informantes chaves para o
entendimento da comunidade: “(...) quando chegamos tivemos
contato com as pessoas da comunidade que eram representativas da comunidade e foram elas que nos ajudaram a ir conhecendo, a ter uma panorâmica do tipo de população, das características da população. Faz- se um censo completo com a pessoa, obtendo-se toda a documentação deste censo, o nome,
sobrenome, idade, antecedentes de enfermidades, ocupação,
idade escolar, enfermidades atuais e tratamento que tenha feito. Essa é uma primeira forma e, na parte de baixo se coloca a
característica da casa, como se recolhe o lixo, os dejetos, os
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líquidos, a presença de vetores, de animais domésticos, a condição da casa. Na parte de trás se faz o genograma familiar, o
plano de ação, onde se coloca os principais problemas que encontrou e o responsável pelo cumprimento deste problema e o
tempo que se tem para resolver.”
P3 relata a metodologia usada para o planejamento do BA:
“Numa primeira ocasião, o que geralmente se faz em combinação com o comitê de saúde, se realiza primeiro uma reunião
onde participa normalmente o paciente da comunidade, mas
tem que participar os líderes, essa mesma pessoa que participou
da visita ao lugar. Nessa reunião se debatem todos os problemas
e se realiza então um plano de ação, mas como não pode incluir
todos os problemas da comunidade, pelo sistema DAFO de debilidades e fortalezas, se estabelece um sistema de prioridades, se
tomam de 3 a 5 problemas principais que interessam à saúde
solucionar o problema, se vê o impacto que tenha em resolver
esse problema e quanto afete esse problema a comunidade em
geral e não particular. E a hora que se faz isso, se traça um plano
de ação e se propõe que se faça de diferentes formas, por chuvas
de idéias, por aporte que podem fazer mesmo os mesmos líderes
comunitários; o médico só propõe o método de solucionar o
problema e apóiam por suposto. Mas o protagonismo deve ser
dos líderes comunitários daquela comunidade”.
P3 também faz referência ao diagnóstico comunitário
como instrumento de trabalho: “Isso se vai encontrar em todo
o consultório, o diagnóstico de saúde da comunidade. E esse
diagnóstico é um documento que recorre a todo o trabalho
que se vai aplicar – a constituição da comunidade, a escolaridade que predomina, a realidade que predomina, as enfermidades que predominam, os principais problemas.”
Trabalho em equipe
Cada equipe de saúde na Venezuela é formada por: um
médico geral integral, uma enfermeira ou técnica de enfermagem (a profissão está sendo regulamentada), um promotor de
saúde (líder comunitário) e um lutador social da gente, “Francisco de Miranda”. A equipe está subordinada administrativa82

mente ao médico do consultório popular, que se subordina ao
coordenador municipal da MBA. Todos os membros que compõem a equipe moram na comunidade.
Registro e atendimento familiar
Os registros no Barrio Adentro se dão de forma individual,
por paciente atendido e de forma familiar, através do preenchimento da História de Saúde Familiar (HSF). Esta planilha investiga o modo de vida das famílias na área de abrangência da equipe.
P1 relata que o médico utiliza o cadastro familiar para
conhecer “a história clínica da família”, sendo que, para isto,
faz-se necessária “uma folha por família”, onde são recolhidos
“os dados dos membros desta família, realizando o genograma
familiar” que determina o grau de parentesco entre os mesmos, bem como o número de habitantes de uma família em
determinada moradia. Neste mesmo contexto, P3 acrescenta
“a característica da água”, quais condições de saneamento básico se encontram, bem como os determinantes geográficos, políticos, econômicos e sociais da família.
A continuidade dos atendimentos é respeitada pelos profissionais de saúde. P3 relata que “cada paciente tem sua história clínica”, portanto todos os atendimentos individuais são
registrados na mesma ficha: “(...) asseguro que, quando o paciente é da comunidade, se escreve sua história clínica, sobretudo se apresenta enfermidades crônicas, tem que ter o seu seguimento, se toma medicamentos por alguma enfermidade que
tenha, isso se faz.” Prossegue dizendo ainda: “se chegam pacientes que não são da comunidade, como o objetivo é atender a
todo mundo (...) no caso, por exemplo, um paciente outro
que venha se atende igual, dá-se toda a ajuda que necessite o
paciente, mas esse paciente está registrado por outra comunidade. A assistência se atende, só que não se registra no nosso
registro, porque se acredita que outro médico de sua comunidade o tenha, entende (...) O que passa é que quando o paciente não é meu, não há história clínica, a história clínica está em
seu consultório”, portanto, não é possível fazer um registro de
atendimento seqüencial nestes casos.
83

Horário de Funcionamento das Unidades
O trabalho da equipe é organizado em 4 horas por dia no
consultório e as outras 4 horas estão destinadas para visitas, atividades de docência, atividades de promoção e prevenção em saúde.
Os casos de emergência são atendidos durante as 24 horas do dia.
Com relação ao atendimento nos demais níveis de atenção (CDI, SRI), G7 descreve que o horário de trabalho é efetuado em “todos os dias das 7 da manhã às 7 da noite prestamos
serviço, há dois meses começamos com uma terapia de emergência que é de 24 horas. Nos consultórios sempre se trabalha
pela manhã, e à tarde o território, porém sempre que chega um
paciente depois das cinco da tarde é atendido, pois nos consultórios se trabalha 24 horas. Desde que começou, em seu início, trabalha-se 24 horas.”
No sábado se realizam atividades docentes e investigação,
além das reuniões de área de saúde, onde são feitos os repasses de
situação de saúde de cada consultório popular e definidas as ações
a serem realizadas frente aos problemas encontrados. As reuniões de área acontecem semanalmente, com a existência de uma
reunião trimestral para resgate de ações (VENEZUELA, 2005).
Visitas Domiciliares
As visitas ao domicílio são realizadas diariamente pelo profissional de saúde. Estas visam ao atendimento de pacientes
que não podem se locomover até os consultórios, bem como a
identificação de pessoas com problemas oftalmológicos, para
que as mesmas sejam encaminhadas a Misión Milagro.
Na fala de P3, percebemos que a visita é um instrumento
de identificação dos problemas de saúde da comunidade: “na
primeira etapa, de reconhecimento, tu visitas todo mundo, a
pessoa que não quer ser visitada não se visita, mas em um primeiro momento se visita todo mundo para que se tenha uma
panorâmica do problema. Mas dessa forma tu vais reconectando:
o paciente que eu vou ver, por exemplo, acamado, quando eu
vir o acamado eu vou ver a filha do idoso, a esposa do idoso, e
assim vou ao terreno e vejo a característica da casa e não somente porque a pessoa não pode vir, e sim ver a condição em que
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vive essa pessoa. (...) Sempre acompanhada do comitê de saúde
ou da enfermeira. Nunca só? Depende, se tu conheces a comunidade, tu estás há dois anos nessa comunidade, claro que você
vai. Mas geralmente, no horário da tarde, da noite, devemos ser
prudentes, devemos ir acompanhados de alguém”.
Outro ponto levantado é que, independentemente das atividades que possam surgir no período da tarde, período este
destinado às visitas, esta é realizada. Podemos exemplificar isto
na fala de P1, que diz que “as visitas ao terreno, às casas, são
diárias; é o trabalho que fazemos à tarde, a visita do terreno.
Mesmo que muito de nós tenham outros tipos de responsabilidades, temos que suprir a docência; em ocasiões temos que estar
suprindo estatísticas, suprir medicamentos, em ocasiões temos
reuniões que nos programam no período da tarde. Isso não quer
dizer que se temos uma reunião, se temos um paciente dependente que temos que ver, igual o fazemos. Quando acaba a reunião vamos e lá visitamos igual, não importa o horário.”
Atividades educativas e de grupos
Com relação à oferta programada de grupos específicos
para a população, G3 explicita que “sim, existe no BA o círculo de avós, diabéticos, hipertensos” e que estes são executados
de acordo com a demanda do consultório popular em que
presta assistência. Fala ainda que as ações normativas programadas são realizadas “em conjunto” pelo MSDS e a coordenação cubana, mas que “todas as políticas são políticas do Ministério, Barrio Adentro se coordena em conjunto, os CDI se
coordenam em conjunto, mas os programas de saúde coletivos
quem coordena é o MSDS da Venezuela”.
As atividades/grupos partem de necessidades demandadas pela população, como podemos observar na fala de P1 “geralmente temos grupo de idosos e, em algumas ocasiões, de
adolescentes. (...) Neste momento na área não temos grávidas
(...).” Também na fala de P2: “inclusive se pode fazer aqui qualquer grupo de pacientes; havia grupos de citologia, grávidas,
para falar sobre parasitismo que é muito freqüente, chamamos
de cara a cara; com qualquer tipo de enfermidade nós explica85

mos que primeiro deve tomar o medicamento, depois as medidas higiênico-sanitárias, ou seja, para quase todo mundo se faz
uma explicação e se orienta”.
Os grupos mais freqüentes são os de idosos, grávidas,
adolescentes e relativos à prevenção de alguma patologia, seja
ela crônica ou não. Geralmente são realizados no período da
manhã e contam com a participação de um educador físico.
Quadro 4: Atividades de Promoção da Saúde nos consultórios populares, anos
de 2004/2005:
Atividades de educação para a saúde
Círculos de adolescentes
Número de participantes
Círculos de avós
Número de participantes
Círculos de gestantes
Número de participantes

2004
43.199.964
7.991
106.942
8.126
97.444
6.378
36.108

2005
46.699.477
8.116
105.370
8.474
104.110
6.604
38.601

Fonte: OPAS, 2006 (Traduzido pelos autores)

A grande maioria dos profissionais relata a dificuldade de
efetivar um grupo de adolescentes. Tal dificuldade pode ser
exemplificada por P1, quando diz que “Com os adolescentes
tratamos de nos planejar duas vezes ao mês, é mais difícil do
que com os idosos; os idosos, como já têm seu círculo organizado, onde se vêem todos os dias, é mais fácil. Mas os adolescentes são muito instáveis quando os convidamos. Em uma
ocasião, uma reunião, vieram somente 3 ou 4 adolescentes. É
um grupo mais difícil de se reunir que os idosos”. Também
para P2, “aqui não temos grupo de adolescente pois é muito
difícil de reunir.”
As atividades educativas na odontologia são as principais
armas de trabalho, pois, segundo P4, “a odontologia é uma
especialidade muito cara, então temos que fazer muita educação em saúde porque as pessoas não têm o hábito nem sequer
de escovar os dentes; são pessoas muito pobres, que têm visto
e que têm sentado em uma cadeira de dentista pela primeira
vez em sua vida e a quem temos ensinado pela primeira vez na
sua vida como escovar os dentes, porque tudo é muito caro.”
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Quadro 5: Atenção odontológica nos consultórios populares, 2004-2005.
Fonte: OPAS, 2006 (Traduzido pelos autores)
Consultas de próteses
Casos terminados
Pulpotomias
Ações de educação para a saúde
Exames para a detecção precoce de câncer bucal
Aplicação de flúor

4.448
1.426
355.064
14.089.887
4.256.549
216.813

Em sua totalidade, as atividades desenvolvidas pela odontologia acontecem no nível ambulatorial, onde os odontólogos “fazem uma educação para a saúde quando iniciam a consulta na
manhã, um diálogo com o paciente sentado na sala de espera”
(P4).
Nota-se que, apesar de o olhar estar voltado para a realização de atividades educativas que promovam a saúde da população e/ou a prevenção de agravos, muito ainda está centrado no
atendimento curativo. Pois, segundo G3, “o que se passa é que
temos uma dívida social de doença e passaremos muito tempo
trabalhando com a parte curativa, entende, curando as pessoas
porque temos muitas pessoas doentes, mas por exemplo, no
momento a campanha de vacinação é muito importante. Temos também o aumento em toda educação em saúde sexual e
reprodutiva, nas escolas para crianças, a gravidez em adolescentes, temos um número importante de adolescentes grávidas,
mas estão se tomando, digamos estão se fazendo esforços de
promoção e prevenção da saúde, neste aspecto. Na violência
doméstica também estão se fazendo trabalhos, tímidos, mas se
estão fazendo. Nas BA, particularmente, neste momento estamos
atacando as doenças porque temos muitas dívidas... existe uma
fila enorme e é preciso terminar com isso”.
Existem perspectivas de mudança para um trabalho
interdisciplinar, que realize atividades de promoção em saúde.
Estão acontecendo com “as mesas de planejamento de políticas para que se discutam os problemas da própria comunidade, os comitês de terra, de educação – para que as crianças se
incorporem às escolas, à educação primária, secundária e universitária. A Misión Madre del Barrio tem muito a ver com isso
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porque na pobreza as mais empobrecidas são as mulheres. Trabalhando muito, organizando a mulher, porque se não existe
organização da comunidade, o estado não é suficiente para pôr
em prática a política, a comunidade tem que se organizar para
detectar suas próprias necessidades de saúde. Isso é muito importante, e a equipe de saúde – médicas, odontólogos, enfermeiras – tem que colaborar conjuntamente com a comunidade” (G3).
Vacinação
Sobre a cobertura vacinal oferecida pela MBA, até 1998,
a mesma havia permanecido abaixo de 80%. Neste mesmo ano
se iniciou um aumento gradual das mesmas, em especial com a
BCG, antipoliomielítica e anti-sarampo. Em 2004 e 2005, foram atingidas coberturas superiores a 90% na vacinação de rotina de crianças menores de um ano com a BCG e antiamarílica,
entretanto, o resto das vacinas permaneceu entre 80 e 90%. A
cobertura, com a vacina Pentavalente (DPT, Hepatite B e
Haemophilus influenzae tipo b) passou de 37% em 2004, ano
em que foi introduzida no país, para 80% em 2005. Com o
propósito de melhorar a cobertura em 2004, o Ministério da
Saúde e Desenvolvimento Social da Venezuela implementou o
Plano Nacional de Imunização que inclui, além da população
menor de 5 anos com as vacinas estabelecidas no Esquema
Nacional de Vacinação, a população adulta em risco com as
vacinas contra a Febre amarela e Hepatite B. É importante ressaltar que os resultados obtidos com a vacinação contra a Febre amarela em maiores de um ano, se deram no início de 2003.
Quadro 6: Número de Salas de vacina na Misión Barrio Adentro e rede tradicional:
Fonte: OPAS, 2006
Ano
2004
2005
2006

Número de Salas de Vacina
3800
4600
5800
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Até o ano de 2005, haviam sido aplicados mais de 15
milhões de doses no país, vacinando prioritariamente a população maior de um ano que habita 140 municípios de risco,
localizados em nove estados, com uma população estimada de
7.756.921. Nestes municípios tem-se obtido uma cobertura
global de 90%. Além disso, a vacina antiamarílica é aplicada de
forma regular, como parte do esquema do Programa Ampliado
de Imunização (PAI) às crianças de um ano de idade, com cobertura superior a 90% nos últimos três anos (OPAS, 2006).
Quadro 1: Esquema Nacional de Vacinação. Venezuela, 2006.

Vacina

Doença

Idade
recomendada

Local
aplicação e
volume

Dose

BCG

Tuberculose

RN

Intradérmica
0,1cc

1

Antipólio

Poliomielite

RN
2, 4, 6 meses

Oral 2 gotas

4

Tríplice

Difteria,
coqueluche,
tétano

Intervalo
entre
doses

Reforço

8
semanas
Ao ano
a partir

2, 4, 6 meses

IM 0,5 cc

3

da 3ª
dose

Trivalente
Viral

Sarampo,
Rubéola,
Caxumba
Meningite,
Pneumonia
e outros por
Hib

RN

SC 0,5 cc

1

2, 4, 6 meses

IM 0,5cc

3

Febre
amarela

12 meses

SC 0,5cc

1

Anti-hepatite
B

Hepatite B

Desde RN e
pessoas com
risco

IM
Crianças:
0,5cc
Adultos: 1cc

Toxóide
tetânico

Tétano

> 3 anos e
mulheres em
idade fértil

Haemophilus
influenza tipo
B

Antiamarílica

8
semanas

Não

Cada
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IM 0,5cc

10 anos

3

0-1 mês
e6
meses

2

8
semanas

Sim

Atividades de controle social
O Controle Social é um conjunto de ações de controle,
vigilância e avaliação que realizam as pessoas, fomentando a comunicação e co-responsabilidade entre governo e cidadãos. Objetiva garantir que se cumpram os direitos dos cidadãos de serem
informados das ações do governo, assim como sua participação
no planejamento, execução, controle e avaliação dos programas.
Contribui na prevenção de irregularidades, atos de corrupção e
subutilização de recursos destinados pelo Estado para a gestão
pública dos serviços de saúde (VENEZUELA, 2005).
A aproximação com as comunidades, em função do plano Barrio Adentro, foi realizada em várias fases:
a) FAMILIARIZAÇÃO. Neste momento buscou-se estabelecer relações de confiança, respeito e credibilidade com as
pessoas da comunidade.
b) REVISÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A COMUNIDADE. Buscaram-se fontes, como censos, documentos, reportagens ou informações produzidas por instituições que anteriormente trabalharam na comunidade.
c) O CONTATO, através de grupos organizados, líderes
comunitários, associações.
d) VISITAS E “RECORRIDO” (trajeto, percurso), com
a presença do pessoal do programa nos diferentes setores. Assim, promoveu-se a difusão, promoção e sensibilização da comunidade através da participação em foros, assembléias, em
grupos organizados, escolas, instituições da comunidade, a apresentação do programa para as famílias através do casa a casa,
difusão através dos meios de comunicação de massas, folhetos,
megafones, etc.
e) O DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO, forma de obter
dados sistematizados sobre a comunidade, sentido de comunidade, significado do lugar, história da comunidade, aspectos da
saúde, educação e economia social. Para arrecadar essas informações, o apoio do comitê de saúde foi muito importante. Foram
realizadas também visitas em conjunto com o pessoal do
MERCAL, nos locais onde seriam instaladas as boticas.
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Além desse envolvimento conjunto para a territorialização,
para posterior diagnóstico comunitário, C2 relata que o trabalho que é feito em conjunto com o comitê de saúde abarca
questões de promoção em saúde. Como, por exemplo, quando “o médico quer organizar uma conversa, uma audiência de
algum tema sobre saúde, nos apoiamos precisamente no comitê de saúde. O comitê de saúde vai ser encarregado para transmitir às pessoas do bairro: amanhã às 4 da tarde vai haver uma
conversa sobre a prevenção do dengue. Depois que terminamos a visitação casa a casa, se ficaram pacientes pendentes, que
não conseguimos visitar, nos apoiamos neles também para que
nos digam: veja, ficou faltando fulano. Quando conhecem grávidas, lactantes com dificuldade, que não têm vindo ao médico, como aquela que trouxe outro dia. Se conhecem uma grávida, inclusive se não são da área, mas que vivem em área que
não tenha médico, eles a cercam e trazem para cá (....) Eles são
quem nos apóia em tudo isso.”
Instrumento de avaliação e controle
Para que haja uma avaliação e controle das ações que estão
sendo realizadas no BA, os profissionais se baseiam nos dados
estatísticos de seu consultório popular. P1 refere que “de forma
semanal são entregues os dados estatísticos dos casos vistos no
consultório e um informe estatístico mensal. O mensal é mais
completo e é entregue aos superiores.” Estes dados são entregues
numa planilha; todos os profissionais têm o modelo padrão,
para o “centro estatístico da Missão e eles por sua vez, entregam
para o MSDS ou então para seu superior.”
Notamos também certa divergência nas informações quando P1 relata não haver retorno desses dados. O que ocorre é que
os profissionais ficam com a cópia de suas estatísticas e a partir
dela executam o balanço do ano, a estatística do seu consultório
de atuação, vendo assim, “como se comportaram as doenças,
como se comportaram alguns indicadores durante o ano, o semestre.” Tudo isso dependendo do tempo que se quer analisar.
“A comparação entre áreas, entre municípios, fica com os superi-
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ores” e não com os médicos. Por outro lado, P2 fala que a devolução dos dados é feita “toda semana” nas reuniões, onde o “estatístico fala da estatística da semana, sobre como se comportou
(...), assim, sei que medicamentos pedir e a quantidade que vou
pedir.”
Outra forma de trabalhar a situação de saúde da comunidade, definir seus indicadores, é a sala de situação. A sala de
situação é considerada um espaço virtual e matricial, para onde
convergem e onde se conjugam diferentes saberes para a identificação e estudos de situações de saúde conjunturais ou não; a
partir dos quais são analisados os fatores que o determinam, as
soluções mais viáveis e factíveis de acordo com o contexto local
e monitorados e avaliados quais foram os resultados obtidos
após a aplicação das decisões tomadas.
Quando fazemos referência a situações de saúde, não
estamos falando apenas das tradicionais ou análise de danos ou
avaliação de riscos, estamos falando de todos os tipos de situações relacionadas, desde a análise e avaliação do processo de
formulação de políticas e o estabelecimento de prioridades até
a avaliação do impacto na população, passando, sem sombra
de dúvida, pelos assuntos relacionados aos recursos humanos:
a tecnologia empregada, o financiamento do setor, o processo
de reforma, entre muitas outras. Assim, a sala situacional supera o trabalho tradicional da epidemiologia aplicada aos serviços de saúde e se converte no instrumento apto à realização da
vigilância em saúde pública (BERGONZOLI, 2006).
Na fala de P1, podemos perceber como se dá todo esse
processo: “Temos também a análise de situação de saúde onde
se analisam as situações de saúde; aí se encontram os aspectos
tanto demográficos como de tudo, as características completas
de toda a população. Temos a sala situacional que é a cartolina
essa que tenho no consultório que é onde se expõem, sob forma de tabela, todos os parâmetros fundamentais de tudo isso”.
Portanto, a sala situacional, realizada pelos profissionais
médicos que atuam com a MBA, visa ao desenvolvimento de
uma cultura de análise e uso das informações produzidas no
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serviço de saúde institucional e comunitário, para que, mediante a aplicação deste instrumento, se identifiquem as iniqüidades em saúde e seus determinantes. Com isso, podem ser
aplicadas ações que ofereçam melhor custo/benefício e
sustentabilidade, a fim de melhorar as condições de saúde e
vida da população, proporcionando-lhe melhor qualidade e
eqüidade.
Para que essa atividade seja efetivamente desenvolvida, o
fluxograma a seguir nos proporciona uma visão geral dos elementos básicos que são utilizados pelos profissionais que atuam junto ao BA, descritos por Bergonzoli (2006).
Figura 6: Modelo de estruturação da vigilância em saúde

Formação Profissional para a Misión Barrio Adentro
Apesar de este tema ser abordado com mais profundidade no capítulo VI, em termos de processo de trabalho para a
MBA, documentos oficiais afirmam que a formação de profissionais venezuelanos para a MBA deve ser conjunta, do Estado
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com as Universidades e os centros de pesquisa. No artigo 85 da
constituição, tem-se que “O Estado (...), em coordenação com
a universidade e os centros de pesquisa, promoverá e desenvolverá uma política nacional de formação de profissionais, técnicos e técnicas e uma indústria nacional de produção de insumos
para a saúde. O Estado regulará as instituições públicas e privadas de saúde.”
Atualmente, o MSDS venezuelano, em conjunto com o
Ministério da Educação Superior e com apoio cubano, está
formando profissionais na graduação e pós-graduação para a
MBA, inicialmente médicos, respectivamente através da formação em Medicina Integral Comunitária e em pós-graduação em
Medicina Geral Integral.
O sistema de formação é muito peculiar: acontece fora
dos muros da Universidade, de forma municipalizada e descentralizada, junto aos consultórios populares, próximos às comunidades de onde vieram os estudantes universitários. Assim,
os estudantes desde o primeiro ano do curso são incorporados
ao BA1, junto as suas comunidades de origem. A formação de
venezuelanos na graduação para a MBA é conhecida como
Medicina Geral Integral (MGI). Esta foi planejada a partir de
2004 e sua primeira turma data de novembro de 2005. Tal
formação representa a construção de um novo modelo pedagógico na Venezuela, baseado na Atenção Primária em Saúde (APS)
e nos Consultórios Populares, passando também pelas Clínicas Populares e Hospitais do Povo.
Esta formação se desenvolve dentro de um âmbito
integrador multi, inter e transdisciplinar com a ajuda das ciências básicas, clínicas, sociais, epidemiológica e humana necessárias. É um cenário de estudo-trabalho, que vincula precocemente o educando com o indivíduo são e doente, em todas as
etapas do seu ciclo de vida e no contexto da família, comunidade e ambiente. (VENEZUELA, 2006).
A formação em Medicina Geral Integral (MGI), que se
realiza na MBA, tem como finalidade a substituição progressiva dos médicos cubanos por pessoal venezuelano, em médio
prazo. Isto, para garantir a continuidade do processo desde a
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parte técnica até a financeira. A primeira turma no país, desde
2005, conta com 15000 estudantes, e está sendo realizada
mediante um convênio com a República de Cuba. Adicionalmente, existem 2500 estudantes assistindo ao mesmo programa
em Cuba. A meta é formar 25000 médicos venezuelanos que
assumirão as atividades desenvolvidas, atualmente, pelos médicos cubanos.
Além disso, no curso de pós-graduação para a MBA, conhecido como Medicina Integral Comunitária, há 2 mil médicos venezuelanos em formação; a primeira turma forma-se em
agosto deste ano. Igualmente há uma pós-graduação em Odontologia Geral Integral e está por se iniciar uma na enfermagem
(OPAS, 2006).
Os médicos cubanos, durante sua estada na Venezuela,
participam de atividade de superação, para seu próprio aperfeiçoamento, baseado nos principais problemas da comunidade.
Além de mestrados e realização de cursos.
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CAPÍTULO V
As metas e os resultados alcançados
pela Misión Barrio Adentro I

E

ste capítulo será apresentado subdividido em: metas atingidas com a Misión Barrio Adentro I, metas propostas para a
estruturação do SPNS e metas para a diminuição da morbimortalidade.
Metas atingidas com a Misión Barrio Adentro I
Antes de abordar alguns dos impactos gerados a partir da
implantação da MBA I, faz-se necessário um resgate de quais
metas se estabeleceram antes de sua efetivação, quais sejam
(VENEZUELA, 2006; VENEZUELA, 2005):
· Contribuir para a implantação do Sistema Público Nacional de Saúde.
· Conseguir um médico para cada 250 famílias (1200 habitantes).
· Promover a saúde integral de indivíduos, famílias e comunidades.
· Impulsionar a construção das redes sociais sob o controle
comunitário.
· Contribuir para alcançar uma alimentação adequada.
· Propiciar espaços para o saneamento básico ambiental.
· Elevar a média de vida da população.
· Contribuir para o desenvolvimento, crescimento e envelhecimento com qualidade de vida.

O impacto gerado a partir dos consultórios populares
pode ser resumido em (VENEZUELA, 2005):
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· Aumento do grau de satisfação da população com os serviços, além da magnífica relação médico-pessoa-família-comunidade.
· Atenção médica integral, gratuita, especializada e próxima
ao lar das pessoas.
· Oferta imediata e gratuita dos medicamentos.
· Odontologia, optometria e óptica com entrega de óculos.
· Aceitação da medicina natural e tradicional como terapia.
· Diminuição no número de consultas externas nos demais
ambulatórios.
· Envio de pacientes com catarata a Cuba, através da Misión
Milagro.
· Aumento da captação de gestantes e aumento na atenção
pré-natal.
· 100% dos partos institucionais.
· Prevalência atual de doenças crônicas não-transmissíveis.
· Aumento do controle das enfermidades infecciosas.
· Aumento do número de mulheres examinadas para câncer de mama, boca e pele.
· Aumento do número de homens examinados para câncer
de próstata, boca e pele.
· Diminuição no índice de baixo peso ao nascer.
· Aumento dos círculos de avós, crianças, adolescentes e gestantes.
· Aumento da prática sistemática de atividade física, com
especialistas em cultura física.
· Resultados positivos com planejamento familiar e educação sexual.
· Modificação positiva dos hábitos de higiene da população.
· Incorporação de assistentes sociais voluntários.
· Iniciou o programa de formação de promotores comunitários de saúde.
· Participação nos projetos de formação.

Além desses, a Misión tem causado outros impactos, dos
quais destacam-se a consolidação da rede de atenção primária,
o controle social, a participação comunitária e a articulação
com os outros programas governamentais, chamados também
de missões, dirigidos à moradia, alimentação, alfabetização,
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educação formal, educação para o trabalho e à criação de novos
empregos e movimentos cooperativistas.
A Misión também tem contribuído para o
descongestionamento dos serviços de emergência nos hospitais
públicos da capital do país em cerca de 30%, bem como a
diminuição de internação por acometimentos agudos.
A Misión impulsionou a promoção de saúde e a organização comunitária para as quais tem coordenado a criação de
comitês de saúde compostos por voluntários com a finalidade
de apoiar atividades de saneamento ambiental, organização do
capital social das comunidades e a consolidação de estilos de
vida mais saudáveis.
Do padrão epidemiológico em nível comunitário, notase que as pessoas têm consultado com maior freqüência por
apresentar infecções respiratórias, parasitose intestinal, asma
brônquica, doenças de pele, doenças do coração, doenças cérebro-vasculares, hipertensão arterial, DM e epilepsia.
Segundo Rodríguez, alguns desafios precisam ser vencidos para que se alcancem as metas propostas pela MBA I. Para
isso, é preciso:
· Avaliar se os indicadores como mortalidade, morbidade,
anos de vida perdidos ou anos de qualidade de vida ganhos, refletem que as necessidades dos diversos subgrupos populacionais têm
sido satisfeitas ou se projetam em direção a essa meta, e que as
evidências mostram como se minimizam as disparidades que se
apresentam por classe social, na saúde, na Venezuela.
· Vencer as barreiras do sistema tradicional de saúde, que se
organiza a partir da oferta de serviços e não a partir das necessidades da população.
· Garantir, através do convênio com a República de Cuba,
a sustentabilidade da Misión. Para isso será necessário um programa de financiamento e uma política programada de substituição
dos recursos humanos cubanos por venezuelanos que tenham se
formado adequadamente para antecipar programas de saúde integral e que tenham o compromisso de viver, como fazem os profissionais cubanos, na comunidade onde solidariamente realizam
suas atividades médicas.
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A MBA é vista por U5 como “um plano social muito
positivo para nossa comunidade, de verdade nos facilitou muito, porque aqui na Venezuela a entrada nos hospitais públicos
é difícil e nos hospitais privados é excessivamente cara, quase
que impossível para as pessoas de pouco recurso. Portanto, o
Barrio Adentro sim tem ajudado, sim tem colaborado. O que
passa é que temos um problema de educação social, de educação cultural, e muito dos entraves que tem o MBA é por culpa
de nós mesmos, os venezuelanos. Pois é verdade que os médicos cubanos vieram com toda a disposição de trabalhar e muitas vezes, pela mesma situação política que temos no país, nós
venezuelanos tendemos a sabotar ou levar a perder o que eles
querem fazer bem. Eu penso que tem sido uma excessiva ajuda,
aqui vem gente da paróquia, como aqui vem gente que está
fora da paróquia, que teria recurso econômico para ir à clínica,
e provou até por curiosidade de vir ao Barrio Adentro e lhes
serviu, ou seja, então é boa, a atenção é boa, os medicamentos
que os médicos te facilitam são de excelente qualidade. Se ajuda muitíssimo, se está ajudando a comunidade. De fato penso
que os hospitais têm menos carga de trabalho, porque antes, se
tinha uma dor de cabeça se vai ao hospital e se vai toda Caracas, a um hospital, ou a dois outros hospitais, você imagina o
colapso que havia. Hoje em dia, essas coisas mais primárias,
mais básicas, se tratam aqui nestes módulos e se podem solucionar e, se estão solucionadas, não precisamos mais ir ao hospital. Se sente necessidade de ir a um hospital é porque de verdade precisa de um hospital, coisas que não tem no Barrio Adentro, por exemplo exames, que agora estão nos centros diagnósticos, mas antes não estavam.”
Em contraponto, C2 além de manifestar sua satisfação
com MBA, levanta a diferenciação de atuação dos médicos
venezuelanos e cubanos: “Eu particularmente tenho um conceito muito elevado, é uma missão que, por fim, traz a verdadeira atenção às pessoas, porque antes iam todos aos hospitais
e se estavam morrendo, muitos vezes morriam, porque a atenção não era de verdade como deveria ser. Porque um paciente
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que está necessitando de atenção e os médicos venezuelanos,
eu não tenho vergonha de dizer, porque sou venezuelana, mas
digo como sinto –, os médicos venezuelanos não têm esse sentimento, verdade, essa responsabilidade como têm os médicos
cubanos. Os médicos cubanos, os pacientes podem vir como
queiram, igual o atendem. E creio que as pessoas que mais
empurraram, que fizeram a missão são os médicos de verdade,
os médicos cubanos. Eles nos têm ensinando de verdade, o
que é o Barrio Adentro, o que é a missão. Porque antes pensávamos que era para os pobres. Aqui vem gente pobre, gente
que tem, gente que não tem, gente que nunca na vida havia
visitado um médico, de tudo aqui vem, da paróquia, de fora da
paróquia, todos são atendidos iguais com o mesmo trato para
todos, a mesma paciência, (...) a atenção para todos é igual.
Não há preferência.”
A fala de P5, além de manifestar sua satisfação em relação
ao BA, aponta para o déficit na atenção odontológica na
Venezuela, trazendo a “necessidade de mais serviços para cobrir
a necessidade demandada pela população. Existe muita gente
que tem sido mutilada, não tem dentes e o BA não cobre isso,
ao contrário da parte básica, operatória, limpeza, coisas mais
simples. Mas tem casos mais complexos, que a população requer, que se pudessem ser oferecidos, seria maravilhoso.”
Metas propostas para estruturação do SNPS
A MBA possui atualmente 8.500 pontos de consulta, ou
seja, locais, sejam eles Unidades de saúde, chamados na
Venezuela de Consultórios Populares (CP) ou as casas de pessoas da comunidade onde acontece a atenção primária à área
adscrita. Para atender a toda a população venezuelana, seriam
necessárias 14000 unidades de saúde. Em março deste ano,
641 consultórios populares estavam funcionando e 1672 se
encontram em processo de construção. Além disso, existem
aproximadamente 6900 pontos de consulta que funcionam
em quartos dentro de casas de famílias residentes em zonas
populares, os quais serão recolocados, progressivamente, em
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4600 consultórios populares. Os consultórios odontológicos
estão na proporção de um para cada quatro consultórios populares (OPAS, 2006).
Figura 7: Ponto de Consulta

Percebe-se que as perspectivas de implantação de um SPNS,
além de visar a um atendimento de 80% das demandas geradas
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pela população mais despossuída na atenção primária ou primeiro nível de atenção na Venezuela, têm sua continuidade nos demais níveis de atenção, para que assim possa ser dado o seguimento de saúde, e que as referências e contra-referências se tornem processos efetivos e eficazes dentro da proposta da MBA.
A MBA se propôs a atender, em um primeiro momento,
60% da população excluída. Na atualidade, a meta foi amplamente superada. Esse dado pode ser confirmado a partir da
seguinte fala: “Na verdade, esses 18 meses foram pra cobrir os
quase 72% da população. Isso teve que incluir uma população
de áreas geográficas e densidade demográfica muito, muito baixa; que foi o modelo de selva adentro, caños adentro, caños pra
nós seria igarapés adentro, da savana adentro, que é o llanos
adentro. Mas os da população, o grosso da população carente,
que é a população das favelas, das grandes cidades, foi feito em
menos de seis meses. Então foi um processo realmente muito
impactante (G2).”
Em relação à perspectiva para o Barrio Adentro, tem-se a
colocação de G2: “Eu não tenho a menor dúvida de que a
perspectiva e os números epidemiológicos vão melhorar muito, se é que já não melhoraram com o pouco tempo de funcionamento deste modelo de atenção com acesso universal. Existe
uma dificuldade muito grande ainda, que é o sistema de referência, o sistema de acompanhamento para um 2º e 3º nível de
complexidade de atenção ou exatamente pela conduta do grêmio médico venezuelano, que se recusa a receber a referência de
BA I. Isso exigiu que a Venezuela desenvolvesse o que eles chamam de BA II, que são os consultórios mais sofisticados, os
consultórios de diagnóstico e os consultórios de alta tecnologia,
que são CDIs; a perspectiva é que sejam 600 para os 8500
consultórios populares”.
Uma observação interessante é sobre as semelhanças e diferenças da Misión Barrio Adentro com a Estratégia de Saúde
da Família no Brasil. A tabela abaixo ilustra o modelo
venezuelano e o brasileiro para cada item essencial do sistema
de saúde:
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Quadro 8: Dados da Estratégia Saúde da Família e Misión Barrio Adentro
Misión Barrio Adentro

Estratégia de Saúde da
Família
Ano de criação
2003
1994
Embasamento
Constituição Bolivariana de 2000 Constituição de 1988 garante a
Constitucional
garante a saúde como direito de
saúde como direito de todos e
todos e dever do Estado
dever do Estado
Integralidade
Constitui o primeiro nível de
Constitui o primeiro nível de
atenção do Sistema Público
atenção do Sistema Único de
Nacional de Saúde, tendo como Saúde, tendo como referência a
referência a MBA dois e MBA três. atenção secundária e terciária
Acesso
Universal, porém trabalha com área Universal, porém trabalha com
geográfica definida para o
área geográfica definida para o
seguimento de pacientes e trabalho
seguimento de pacientes e
comunitário
trabalho comunitário
Unidade de atenção
Consultório Popular
Unidade de Saúde da Família
Conhecimento do Trabalha com território definido, a
Trabalha com território
território e área de
partir da territorialização e
definido, a partir da
abrangência
planejamento local
territorialização e planejamento
local
Equipe de
1 médico geral integral, 1
1 médico, 1 enfermeiro, 1
profissionais
enfermeiro e 1 promotor
técnico ou auxiliar de
comunitário de saúde
enfermagem e, no máximo, 12
agentes comunitários de saúde
Número de pessoas
1.250 pessoas
3.000 a 4.000 pessoas
por equipe
Jornada de trabalho
40h/ semana para atendimento
40h/semana
programado e 24/dia para urgências
Visitas
Realizam diariamente, no período da Geralmente quatro horas por
Domiciliares
tarde
semana
Atividades
Fazem, de acordo com a realidade
Geralmente quatro horas por
educativas com
local
semana
grupos
Atividades de
Realiza através do Comitê de Saúde
Realizado através dos
Controle Social
Conselhos de Saúde
Planejamento
Sala de situação: aspectos
Reunião semanal de
Ascendente
demográficos e indicadores de saúde planejamento para atuação na
área de abrangência
Gerenciamento
Centralizado
Descentralizado

Metas propostas para diminuição da morbidade e mortalidade
A taxa de mortalidade materna se mantém estável. Em
2000 foi de 60,1/100000 nascidos vivos; em 2001 foi de 67,2;
em 2002, 68 e em 2003, 57,3. Em 2004, teve um pequeno
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aumento e a taxa de mortalidade materna foi para 59,9.
Em contrapartida, a mortalidade infantil mostrou-se em
crescimento até 2003 com 18,7/1000 nascidos vivos. Nos anos
anteriores, como 2000, obteve 17,7, um dos menores índices.
Após a implementação da MBA, pode-se evidenciar uma diminuição dessa taxa; em 2004, a mortalidade infantil por 1000
nascidos vivos foi de 17,5.
A projeção desta tendência indica que, em 2015, o país
caminhará para uma taxa de 10,7 mortes por 1000 nascidos
vivos, próximo de cumprir a Meta de Desenvolvimento do
Milênio, de 8,5. Cabe indicar que persistem desigualdades internas quanto à mortalidade infantil segundo classes sociais. A
proporção de mortes em menores de um ano de idade, em
relação ao total de mortes passou de 14,2% em 1990-94 a 8,4%
em 2000-04. Em 2004, 66,5% das mortes em crianças menores de um ano ocorreu no período neonatal e 33,5% no período pós-natal.
Em resposta a esses números, o governo Venezuelano tem
desenvolvido o “Proyecto Madre”, visando à atenção integral e
intersetorial, cujo objetivo é a redução da mortalidade materna e infantil (OPAS, 2006).
Em relação ao HIV/SIDA, de 1982 a 2005 foram
registrados 53465 casos de SIDA, com 6372 mortes. Considera-se a epidemia teoricamente concentrada, com prevalência de
0,7% na população de 15 a 49 anos e uma estimativa de 110000
casos de infecção por HIV. A tendência que se observa através
da detecção dos doentes é um aumento do mecanismo de transmissão heterossexual e uma feminilização da epidemia.
O número de homens diagnosticados para cada mulher
tem diminuído de 9,8 em 1990-1994 a 3,0 em 2000-2004. O
MS oferece acesso universal e gratuito a terapia antiretroviral,
provas diagnósticas e virologia. A cobertura do tratamento
antiretroviral passou de 52%, em 2004, para 100% em dezembro de 2005 (OPAS, 2006).
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CAPÍTULO VI
A sustentabilidade da proposta:
formação de recursos humanos
para a Misión Barrio Adentro

Educação para revolução
educação está colocada como um dos alicerces da Revolução Bolivariana e um dos passos para a garantia da participação protagônica da população. Todas as ações educativas visam, além do ensino formal, a um desenvolver de reflexões da
população venezuelana sobre sua situação de vida atual,
contextualizada historicamente e a necessidade de participar de
um processo coletivo de transformação social. Essa relevância
dada às ações educativas foi expressa na fala de um gestor quando questionado sobre o papel da MBA 1 na revolução: “(...) é
central, a educação e o Barrio Adentro são os eixos centrais, o
projeto bolivariano é a educação e o Barrio Adentro, são realmente os eixos centrais da revolução” (G1).
O direito à educação democrática, gratuita e obrigatória
está inscrito na Constituição de 1999, a qual concebe a educação como um processo permanente de construção de cidadania. Para tanto, escolas bolivarianas foram criadas em período
integral para as crianças e, para os adultos, criaram-se as missões
educativas. A Misión Robinson I inicia com o propósito de
alfabetização de adultos, com o apoio de Cuba através do método de alfabetização ‘yo sí puedo’, para culminar com a declaração da Venezuela como território livre de analfabetismo
(VENEZUELA, 2005a).
A Misión Robinson II tem por objetivo garantir a educação primária para essa mesma população. A Misión Ribas foi
desenvolvida para a educação secundária, iniciada em novembro

A

105

de 2003, com um milhão de pessoas inscritas. A Misión Sucre
está atualmente oferecendo educação superior a 500 mil pessoas, numa proposta da Universidade Bolivariana que possibilita a
municipalização do ensino superior (VENEZUELA, 2005a).
Chegou-se a ter 60% da população em formação no país.
A alfabetização era de aproximadamente 15.000 pessoas por
ano, passando, no ano de 2003, a alfabetizar um milhão de
pessoas em seis meses (GUEVARA, 2005). Em 2005, a
Venezuela é considerada território livre do analfabetismo pela
UNESCO, tendo mais de 95% de sua população letrada.
No decorrer deste percurso de alfabetização, constatou-se
que o saber ler e escrever e os demais níveis do ensino não
estavam garantindo à população, por si só, melhorias nas suas
condições de vida. Passou-se então a investir também no ensino profissionalizante, em paralelo à Misión Vuelvan Caras, que
é responsável pelo desenvolvimento endógeno das forças produtivas. Desta forma, incentiva-se a profissionalização de acordo com a característica produtiva da região, organizada por frentes de trabalhos – agrícolas, turísticas, industriais, de infra-estrutura e de serviços. Escolas técnicas estão sendo reativadas e
construídas, além de propor uma articulação com a Misión
Sucre para continuação nos estudos do ensino superior.
Procurando manter o objetivo de educação para construir
um novo modelo de sociedade com a participação dos cidadãos e cidadãs venezuelanas, a Misión Sucre propõe uma educação superior através de estudos com pertinência social e que
atenda às necessidades e potencialidades de cada região
(VENEZUELA, 2005 – EDUCAÇÃO). Assim, o projeto de
municipalização do ensino superior busca atingir as mais diversas áreas sociais com um aumento do número de pessoas em
formação.
Na saúde, a educação está se dando de forma descentralizada, junto aos consultórios populares, nas comunidades
de onde vieram os estudantes universitários. Assim, os estudantes desde o primeiro ano do curso são incorporados à
MBA1, junto às suas comunidades de origem. Esta formação
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representa a construção de um novo modelo pedagógico na
Venezuela, baseado na Atenção Primária em Saúde (APS) e
nos Consultórios Populares, passando também pelas Clínicas Populares e Hospitais do Povo.
“O processo é outra coisa que nós não comentamos, mas
que eu espero que vocês tenham tido muita, muita presença,
de como foi com o processo de formação, (...) apesar de que a
Venezuela construiu a Universidade Bolivariana pra romper com
o burocratismo das universidades clássicas etc e tal. Mesmo
dessa maneira, não foi possível organizar dentro da Universidade Bolivariana um processo que pudesse acompanhar de forma
tão massiva as necessidades do Barrio Adentro. E outra vez, a
cooperação cubana trouxe o pessoal das melhores escolas cubanas e montaram, junto com os venezuelanos, obviamente, um
processo de formação todo apoiado na presença dos próprios
médicos cubanos. Assim, o sistema de educação pôde absorver
a primeira turma com 15.500, quase 16 mil jovens, que em
seis anos serão médicos que conhecem as comunidades, que
conhecem as condições de tratar com esses 103, que agora são
106 porque puseram insulina e não sei mais que medicamentos, e que atendem as pessoas. Então, eles estão ali para atender
as pessoas. Então, é um processo, muito, muito interessante, e
espero que vocês tenham gostado” (G5).
Esta formação se desenvolve dentro de um âmbito
integrador multi, inter e transdisciplinar com a ajuda das ciências básicas, clínicas, sociais, epidemiológica e humana necessárias. É um cenário de estudo-trabalho, que vincula precocemete o educando com o indivíduo são e doente, em todas as etapas do seu ciclo de vida e no contexto da família, comunidade
e ambiente (VENEZUELA, 2006).
Como já descrito anteriormente, houve poucos profissionais venezuelanos que ingressaram na MBA 1, sendo o convênio Cuba Venezuela responsável pela maioria dos profissionais
em atividade hoje. Assim, em 2004 dá-se início à formação de
pós-graduação: “(...) e começa o Barrio Adentro em 2004, e
começa imediatamente com a pós-graduação de Medicina Ge-
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ral Integral (...)” (G1), com dois mil médicos venezuelanos em
formação, a primeira turma concluindo em agosto de 2006.
Em 2005, após aproximadamente um ano de planejamento, inicia-se a formação de graduação para profissionais que venham a substituir os médicos cubanos:
“(...) aproximadamente um ano antes de novembro, ano de
2004, já estava concebida a idéia, mas estava-se em processo de
planificação, organização de todos os programas, como era a estratégia, inclusive as mesmas missões educativas que tem o país,
enquanto atitude do governo, que tem uma espécie de nivelação
para entrar, como a Misión Sucre. Há de ser agora que também o
pessoal da Misión Sucre, que pôde voltar a estudar, poderá tornar-se estudante de medicina” (G4).

A formação de profissionais venezuelanos para a MBA deve
ser conjunta do Estado com as universidades e os centros de
pesquisa, como colocado no artigo 85 da constituição: “O
Estado (...) em coordenação com a universidade e os centros de
pesquisa, promoverá e desenvolverá uma política nacional de
formação de profissionais, técnicos e técnicas e uma indústria
nacional de produção de insumos para a saúde. O Estado regulará as instituições públicas e privadas de saúde.”
Atualmente o MSDS venezuelano, em conjunto com o
Ministério da Educação Superior e com apoio cubano, está
formando profissionais na graduação e em pós-graduação para
a MBA, inicialmente médicos, respectivamente através da formação em Medicina Integral Comunitária e em pós-graduação
em Medicina Geral Integral.
A formação em Medicina Integral Comunitária, que se realiza na MBA, tem como finalidade a substituição progressiva
dos médicos cubanos por pessoal venezuelano, em médio prazo.
Isto, para garantir a continuidade do processo desde a parte técnica até a financeira. A primeira turma no país, desde 2005,
contando com 15.000 estudantes, está sendo realizada mediante um convênio com a República de Cuba. Adicionalmente,
existem 2.500 estudantes assistindo ao mesmo programa em
Cuba. A meta é formar 25.000 médicos venezuelanos que assu-
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mirão as atividades desenvolvidas, atualmente, pelos médicos cubanos.
Após o início dos trabalhos da MBA 1, sentiu-se a necessidade de formar os demais profissionais para integrar essa outra forma de fazer saúde na Venezuela. Assim iniciou-se a pósgraduação em Odontologia Geral Integral, a graduação em
Enfermagem Comunitária (OPAS, 2006) e em Cultura Física,
o que corresponde à Educação Física no Brasil.
A participação cubana na formação é fundamental e
institucionalizada através do convênio Cuba Venezuela:
Cuba põe à disposição da Universidade Bolivariana o apoio
de mais de 15.000 profissionais de medicina que participam na
Misión Barrio Adentro, para a formação de quantos médicos
integrais e especialistas da saúde necessite Venezuela, incluindo candidatos a títulos científicos, e quantos alunos da Misión Sucre
queiram estudar medicina e posteriormente graduarem-se como
médicos gerais integrais, os quais em conjunto poderiam chegar a
ser dezenas de milhares em um período não maior de 10 anos
(CHÁVEZ & CASTRO, 2006).

A formação desses mais de 15.000 médicos venezuelanos
dá o caráter de continuidade da Misión: “Sabemos que os médicos cubanos um dia regressarão a Cuba, então estamos formando médicos venezuelanos para os substituírem”
(VENEZUELA, 2006a).
Os estudantes de medicina estão ingressando na universidade através de convocatória presidencial; todas as pessoas do
país que se inscreveram ingressaram, passando por um curso
pré-médico com o objetivo de nivelamento dos conhecimentos dos alunos. Após esta fase, realizou-se uma prova de conhecimentos e os que foram considerados aptos ingressaram na
graduação.
O comprometimento social é percebido na fala dos estudantes, que relatam estudar com o intuito de manter a Misión
Barrio Adentro e fortalecer a Atenção Primária em Saúde, como
na seguinte resposta quando questionados sobre o que iriam
fazer depois de graduados: “Vamos trabalhar com a comunida-
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de. Fazer o que estamos querendo, para o que estamos sendo
formados” (E1).
Há uma perspectiva de melhoria da missão com o ingresso dos médicos que atualmente se encontram em formação,
justificada principalmente pela completa integração social e cultural dos profissionais formados com a população, como podemos ver na fala do coordenador docente cubano:
“(...).deve haver uma mudança, esperamos que haja uma
melhoria, deve haver uma mudança, e vão seguir melhorando
(....), e se não melhorar muito, que se mantenha o benefício da
comunidade, mas acredito que melhore” (G4).

Durante a vivência em campo, foi possível perceber a
integração da Misión Barrio Adentro com as missões educativas
para garantir não somente a continuidade dos serviços de atenção à saúde para toda a população venezuelana, mas principalmente para concretizar a Revolução Bolivariana. Em algumas
falas, tanto de estudantes como de usuários da MBA 1, são
feitas associações entre a importância desta forma de educação
conscientizadora, a possibilidade de mudanças reais nas comunidades e o quanto isso impulsiona as pessoas a lutar e reivindicar seus direitos.
Pôde-se observar também o orgulho da população ao participar das missões educativas, tanto os estudantes de ensino
superior, quanto os das Missões Robinson e Ribas. Pessoas que
nunca estudaram, ou já haviam parado há muitos anos, voltam
aos estudos, muitos à noite, independentemente da idade, vendo isto como um direito devolvido.
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Considerações finais

E

ste livro cumpre seu objetivo de apresentar o modelo de
atenção primária em saúde na Venezuela, chamado de
Misión Barrio Adentro I (MBA I), bem como seu contexto de
implantação. É importante dizer que, apesar do alcance dos
objetivos, estes ficaram limitados, pois estamos falando de um
modelo recente onde existe um frágil sistema de informações e
poucos são os documentos produzidos em relação à abrangência
das metas e objetivos propostos pela MBA.
Além de escassa, esta bibliografia é, muitas vezes, contraditória, o que não nos possibilita a fidedignidade dos dados.
Apesar de a MBA ter apenas três anos de implementação, proporcionou e garantiu, aos venezuelanos, acesso gratuito e universal ao seu SPNS, atingindo uma cobertura de 72% da população. Essa facilitação do acesso fica evidente quando o MSDS
afirma ter realizado em 2004 quase 100 milhões de consultas
através da MBA, o que nos fornece um índice de quatro consultas/habitante/ano, ou seja, o dobro do que é preconizado
pela OMS.
Outro aspecto que chama a atenção é a velocidade com
que foi implementada, um processo de meses. Podemos dizer
que isto serve de exemplo para muitos países da América Latina, inclusive o Brasil, onde a idealização e a consolidação de
um modelo de atenção levam duas, três décadas de trabalho.
Isto só está sendo possível porque a MBA não é uma
política isolada no setor saúde, mas sim parte de um processo
revolucionário que este país atravessa desde que Hugo Chávez
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assumiu o poder. Esta revolução, que busca construir o socialismo do século XXI, tem a educação e a saúde como eixos
centrais. A MBA foi um dos primeiros programas sociais, que
eles chamam de “missões”, instalados no país, juntamente com
a Misión Robinson, voltada para a área da educação. Todas as
outras missões que vieram depois visam à saúde e à educação
como objetivo final, ou seja, é a integralidade Estatal ocorrendo na prática.
A idéia básica da MBA é a mesma do sistema cubano, muito
parecida também com a do sistema brasileiro, nossa Estratégia
de Saúde da Família (ESF), que é a idéia da equipe de saúde não
somente dentro do consultório, mas também na rua, na identificação de fatores de risco, reconhecendo as necessidades da população, realizando a vigilância em saúde dentro da comunidade
e, de forma muito evidente, com a comunidade.
A participação comunitária na MBA é, com certeza, um
ponto crucial. Também através da formação de recursos humanos, mas, principalmente, é pelo vínculo com a população,
garantia de acesso e apoio do controle social, que este modelo
busca garantir sua sustentabilidade. Segundo o governo revolucionário e os gestores do sistema de saúde, consolidar a participação comunitária é a melhor garantia de que seus ideais irão
perpetuar. Esta forma de construção social do modelo de saúde, de participação popular efetiva, tem uma importância muito significativa como experiência para outros países e para outros processos desse tipo.
No entanto, considerando as atuais discussões de ampliação da equipe da ESF no Brasil, na busca de um trabalho
interdisciplinar e multiprofissional, percebemos que na
Venezuela este não é um tema muito explorado. Embora documentos oficiais descrevam a equipe como sendo formada por
um médico geral integral, um enfermeiro e um promotor comunitário de saúde, percebemos em nossa vivência que a maioria das equipes possui apenas médico e técnico de enfermagem,
podendo ser consideradas médico-centradas.
Aliás, a questão da assistência médica foi determinante
para a caracterização atual da MBA. Até então, o grêmio médi112

co deste país seguia uma lógica neoliberal, que visava à
mercantilização da saúde. Não só o acesso era elitizado, mas
também o ingresso nas universidades de medicina. Foi graças à
recusa dos médicos venezuelanos em aderir à proposta de Chávez
na construção de um novo modelo de atenção primária em
saúde, que foram chamados os médicos cubanos. O caráter
humanista desta missão, muito se deve ao conceito de responsabilidade social dos cubanos. Segundo os próprios usuários,
esta missão não seria possível com os médicos venezuelanos,
pois estes servem à lógica do capitalismo. Por isso, uma das
prioridades da missão é a formação de recursos humanos para a
substituição gradativa dos cubanos.
Em suma, este livro buscou mostrar a consolidação de
um modelo para a atenção primária em saúde na Venezuela,
que demonstra a busca de modelos para garantir o acesso da
população latino-americana aos serviços de saúde. Além disso,
mostrou ainda a intenção de promover o estreitamento e fortalecimento das relações entre os países e seus sistemas públicos
de saúde.
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