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RESUMO 

 

Introdução: A infância e a adolescência são fases da vida que tiveram diferentes representações 

sociais e ocuparam espaços de forma crescente no âmbito legal, e consequentemente nas 

políticas públicas brasileiras. Este trabalho analisou a população em questão pela perspectiva 

do campo das políticas públicas de saúde. Objetivo: Conhecer os estudos que referiam ter 

realizado avaliações de políticas públicas de saúde voltadas para a infância e a adolescência no 

Brasil analisando em específico, as principais características consideradas na avaliação. 

Método: Foi realizada uma análise utilizando dados primários encontrados nas bases de dados 

BVS, PubMed e LILACS utilizando os descritores: “Política Pública de Saúde”, “Criança”, 

“Adolescente” e “Avaliação”. Resultados: Vinte publicações compuseram a amostra final, 

sendo que a maioria dos estudos foram artigos originais publicados nos últimos 10 anos. A 

maioria das políticas tinham representação nacional e foram publicadas em diferentes formatos 

como políticas, planos, programas, protocolos, lista e roteiro. A maioria das avaliações 

enquadraram-se nas categorias de identificação de necessidades e de implementação. 

Discussão: A dimensão autoral mostrou que a maioria dos autores realizaram os trabalhos 

devido aos vínculos com programas de pós-graduação sugerindo que as avaliações tem sido 

realizadas por demandas pessoais dentro dos limites institucionais de linhas de pesquisa, o que 

sugere um distanciamento da aplicação da avaliação na governabilidade política. A dimensão 

temporal recai sobre um recorte de tempo entre publicações e aceites em revistas científicas e 

não necessariamente acompanha as fases de implementação para a avaliação e monitoramento. 

A dimensão intersetorial sugeriu o trabalho em rede, a co-responsabilidade e a descentralização 

político-administrativa. Conclusão: Reconhecer a avaliação como fase elementar, adotando 

estratégias que favoreçam a comunicação, estabelecendo condicionantes e garantindo vínculo, 

voz e autonomia entre os envolvidos nos processos avaliativos. 

Palavras-chave: Política Pública de Saúde. Criança. Adolescente. Avaliação.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Childhood and adolescence are phases of life that have different social 

representations and have increasingly occupied spaces in the legal sphere, and consequently 

in Brazilian public policies. This work analyzed a population in question from the perspective 

of the field of public health policies. Objective: To learn about the studies that reported 

having carried out public health policies aimed at childhood and adolescence in Brazil, 

analyzing specifically, according to the main characteristics considered in the assessment. 

Method: An analysis was performed using primary data found in the VHL, PubMed and 

LILACS databases using the descriptors: "Public Health Policy", "Child", "Adolescent" and 

"Evaluation". Results: Twenty publications made up the final sample, with most studies 

being articles published in the last 10 years. Most policies, national treatment and have been 

published in different formats such as policies, plans, programs, protocols, list, and roadmap. 

Most assessments fall into the categories of need identification and implementation. 

Discussion: The authorial dimension revealed that most authors carried out the works due to 

the links with graduate programs suggesting that as an evaluation it has been carried out by 

personal demands within the institutional limits of lines of research, which requires a distance 

from the application of the evaluation of political governance. The temporal dimension falls 

on a time gap between publications and accepted in scientific journals and not necessarily 

accompanied as phases of implementation for evaluation and monitoring. The intersectoral 

dimension suggested networking, co-responsibility, and political-administrative 

decentralization. Conclusion: Recognize the evaluation as an elementary phase, adopting a 

strategy that favors communication, establishing conditions and ensuring bonding, voice and 

autonomy among those involved in the evaluated processes. 

Keywords: Public Health Policy. Child. Teenager. Evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A infância e a adolescência podem ser compreendidas temporalmente e socialmente 

como marcos geracionais que refletem papéis sociais fundamentais para a manutenção da 

vida de todo o contingente populacional1. Os conceitos atribuídos para a população em 

questão adquiriram definições diferentes ao longo da história da humanidade. 

Cada compreensão da infância e da adolescência reflete os lócus de saber e de poder 

daqueles que as enunciam e advém de múltiplas influências, por exemplo, dos momentos 

históricos, das linhas de pensamento, dos cenários políticos e econômicos, os quais 

influenciam a sociedade de forma dinâmica. 

Tratando-se de um trabalho acadêmico é recomendável manter a atenção em relação 

à diversidade de posicionamentos, adotando uma percepção crítica das construções sociais 

da infância e da adolescência. Além disso, é apropriado utilizar os conceitos de forma 

contextualizada no tempo e no espaço para não reiterar concepções socialmente injustas e 

estereotipadas, as quais são historicamente privilegiadas por uma visão hegemônica2. 

A história da infância e da adolescência quando relatada pelos olhos dos historiadores 

retoma a representação social do passado que favorece os estudos contemporâneos para 

melhor compreendê-la. Philippe Ariés fez esse percurso no livro “História Social da Criança 

e da Família” relatando a construção da infância e da adolescência tendo como fio condutor 

duas teses descritas nos parágrafos seguintes3. 

A primeira tese do autor atesta a indistinção da criança e do jovem se comparados às 

demais faixas etárias da população, pois após os primeiros anos de vida elas passavam a 

conviver com os adultos com relativo grau de paridade, assim as crianças aprendiam pela 

convivência em meio as “existências coletivas”, inexistindo o que o autor denominava de 

‘sentimento de infância’ na época da “velha sociedade tradicional”3. 

A segunda tese reflete o avanço em relação ao período anterior da representação das 

crianças e jovens na dinâmica familiar e na sociedade ocupando um novo lugar que inaugurou 

o sentimento de infância, calcado na proteção dos familiares e na educação formal 

institucional3. A partir do século XVII essas novas representações resultaram no privilégio 

de algumas crianças que podiam se preparar para a fase adulta tendo uma distinção temporal 

clara e afetivamente segura para o desenvolvimento3. 

O novo arranjo foi mais viável para as famílias que possuíam uma condição 

econômica favorecida na sociedade, cristalizando uma representação do que são a infância e 

adolescência calcada no processo de identificação da classe burguesa3. 
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Segundo Nascimento, Brancher e Oliveira foi preciso o surgimento de uma 

“consciência social” para que a infância passasse a ser identificada com uma categoria 

própria, a qual foi ganhando mais espaço e tornando-se um “objeto de proteção-repressão” 

tendo em vista o valor afetivo oriundo das famílias e aspecto moralizador das escolas4. 

Na apresentação do livro “História das Crianças no Brasil” Mary Del Priore faz 

diversos questionamentos trazendo para a realidade do nosso país as concepções e 

construções da infância e da adolescência5. A autora expõe a desigualdade entre a concepção 

da criança ideal fortemente vinculada à sociedade de consumo e a criança real associada à 

vulnerabilidade e violações de direitos5. 

Outro aspecto muito importante que a autora coloca diz respeito aos lugares sociais 

ocupados pelas crianças e adolescentes frente à representatividade legal no Brasil com uma 

trajetória que parte do “não lugar” e chega ao reconhecimento como cidadãos5. 

As mudanças relatadas acompanharam a história do país em função da criança como 

força de trabalho explorada desde a escravidão, passando pela agricultura, mineração e o 

trabalho nas ruas e fábricas que mantinham as crianças cada vez mais longe das instâncias 

de proteção e da escola5. O reconhecimento das crianças e adolescentes como cidadãos 

ocorreu na tentativa de minimizar os danos históricos causados pela negligência do próprio 

Estado que passou a começar a reconhecer sua obrigação perante a população em questão. 

A trajetória brevemente retomada nos parágrafos anteriores indica que não existiu e 

nem existe um padrão da representação social dos períodos da infância e da adolescência na 

sociedade, assim como não existe uma linha contínua dos eventos e dos respectivos períodos 

históricos. Porém, é preciso reconhecer a existência de uma tendência à normatividade da 

infância decorrente do “movimento originalmente burguês” que ainda alcança os dias atuais3. 

O comportamento de reiterar a manutenção do pseudoparadigma universal desse 

período do desenvolvimento humano restringe o espaço para o reconhecimento das 

diversidades e das demandas que extrapolam a essa ilusória universalidade normativa e não 

avançam para resoluções baseadas na diversidade e da equidade2. 

Mobilizações sociais em sentido diferente do que vinha sendo historicamente pautado 

pelas classes sociais mais influentes foram necessárias para que os direitos da infância, da 

adolescência e juventude passassem a ter o espaço reconhecido no ordenamento jurídico 

nacional. Os autores Lima, Poli e José propuseram uma divisão para a evolução histórica 

nacional dos direitos em três fases: 1) do século XVI ao século XIX (1501 a 1900); 2) 

primeira metade do século XX (1901 a 1950); 3) da segunda metade do século XX até os 

tempos atuais6. 
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 Os autores propõem que na primeira fase não havia um respaldo oficial para o público 

em questão, refletindo uma ausência da ação do Estado nesse campo. Na segunda fase, o 

Código de Menores era a lei mais significativa endereçando às crianças e adolescentes 

aspectos que tendiam à punição e ao assistencialismo com notória inferiorização dessa faixa 

etária. É na terceira fase que existiu um avanço maior na garantia de direitos, também foi 

nessa fase que houve um maior número de outras publicações com impacto na legislação 

brasileira, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança e o Pacto de São José da 

Costa Rica6. A breve contextualização da história da infância e da adolescência descreve o 

referencial adotado para caracterização da população do estudo. Em seguida será introduzido 

o contexto em que a população é analisada, que diz do cenário dos direitos à assistência em 

saúde. 

A infância e a adolescência são fases da vida marcadas por interseccionalidades que 

refletem a complexidade quase inesgotável deste campo que poderia ser estudado por 

diversos olhares1. A saúde é um dos aspectos elementares para assegurar condições dignas e 

saudáveis de desenvolvimento de habilidades e competências da população em questão. A 

saúde pública para crianças e adolescentes é a dimensão norteadora deste trabalho, servindo 

como ponto de partida da análise que busca encontrar a dimensão governamental da garantia 

de direitos formalizados pelo Estado por meio de políticas públicas. É no encontro dessas 

dimensões que concerne a temática deste trabalho. 

 A ampliação dos direitos sociais no Brasil vem sendo firmada por meio de algumas 

legislações, sejam elas: a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 8.080/90 que instituiu o 

Sistema Único de Saúde (SUS), e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)7-9.  

 A assistência à saúde é um direito fundamental e um dever do Estado assegurado pela 

constituição cidadã e pela lei orgânica da saúde que garantem o acesso integral aos serviços 

públicos por meio de diretrizes que asseguram o cuidado em saúde sem qualquer tipo de 

discriminação, considerando usuários e familiares, recomendando a atuação por meio de 

dispositivos comunitários organizados em rede e em níveis de atenção, atento aos princípios 

de regionalização e hierarquização7,8. 

Tais garantias estão expressas nos artigos números 04, 07, 11 e 54 do ECA, em 

especial como está descrito no artigo que segue: 

Art. 11.: É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da 

criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o 

princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde
9
. 

 



 

11 

 Entendido os reconhecimentos da história da infância, dos direitos à saúde para a 

população em questão, é preciso contextualizar como toda essa transformação se apresenta 

de forma concreta para os cidadãos. Por exemplo, os documentos citados compõem um 

arcabouço de ferramentas sociais materializadas como prerrogativas legais para a 

estruturação de serviços estatais e responsabilização dos agentes públicos de vários setores, 

inclusive o direito à saúde que é um dos pontos essenciais deste trabalho. 

Assim, entende-se que o Ministério da Saúde (MS) é a instância responsável em nível 

federal para viabilizar a organização macro da assistência em saúde por meio de políticas 

públicas, linhas de cuidado e programas de saúde para estados e municípios. 

É importante qualificar o conceito de política e os derivados adotados, mesmo que de 

forma breve, sendo este um aspecto estruturante para a análise. No livro “Política social: 

temas & questões” de Potyara Pereira a expressão política pública foi conceituada como a 

“conversão de demandas e decisões privadas e estatais em decisões e ações públicas que 

afetam e comprometem a todos” que carrega em si as dimensões de universalidade e 

totalidade10. Para a autora, a expressão compreende um gênero que guarda em si subtipos 

denominados de espécies, seguindo esta classificação pode-se afirmar que as políticas de 

saúde podem ser classificadas como políticas sociais, que “[...] refere-se a princípios que 

governam atuações dirigidas a fins, como o concurso de meios, para promover mudanças, 

seja em situações, sistemas e práticas seja em condutas e comportamentos”10. 

Na interface entre a saúde pública e as políticas públicas a autora Vanessa Elias de 

Oliveira11 expõem algumas definições do âmbito das políticas públicas de outros autores 

como “qualquer ação que os governos escolhem fazer ou não fazer” (apud DYE, 1927, p. 

2)12 ou como proposto por William Jenkins que coloca em questão a capacidade institucional 

disponível entre os atores políticos envolvidos atribuindo o pré-requisito sobre a 

possibilidade factível ao ato proposto como política pelos atores envolvidos12,13. 

Esclarece-se ao leitor que ao longo de todo trabalho a expressão “política pública” 

foi utilizada em sentido amplo, ou seja, como sinônimo de toda ação de governo em prol de 

uma demanda pública, que pode ter sido formalizada e concretizada de diferentes maneiras, 

seja como um política em sentido estrito, ou como um plano de ação, um programa, uma 

campanha, um instrumento diagnóstico adotado nacionalmente enfim, em vários 

desdobramentos possíveis, ainda mais no âmbito da saúde14. 

Os conceitos acima trazem a noção de mobilização do Estado em prol do avanço das 

condições de promoção e proteção às crianças e adolescentes, porém é imprescindível  trazer 

à tona que a grupo populacional é heterogêneo, e que isso foi reafirmado no histórico legal e 
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político do Brasil deixando desigualdades ainda mais nítidas5,6. Houve e continua existindo 

a destinação de ações repressivas e assistencialistas para parte do público que segue marcada 

pelas condições sociais, de gênero e de raça6. É neste endereçamento que está claro a 

desigualdade entre o público a que determinadas políticas públicas se destinam, ora 

protetivas, ora repressivas. 

Considerado o percurso explicativo realizado até aqui, torna-se notório que a 

trajetória política da saúde para a infância e a adolescência é um tema de extrema relevância 

para análises e avaliações, pois esse percurso suscita algumas perguntas para a pesquisa, 

como: “Quem são os agentes públicos responsáveis pelas avaliações de políticas públicas 

para as crianças e adolescente?”; “Quais são os referenciais teóricos adotados pelos autores 

dos estudo?”; Quais os instrumentos adotados para avaliar as políticas em questão?”.  

Assim, foi realizada uma análise de trabalhos primários que fizeram avaliações das 

políticas públicas de saúde voltadas para crianças e adolescentes por meio de uma revisão 

integrativa para compreender as principais características das políticas e áreas da saúde que 

vem sendo mais estudadas no cenário brasileiro.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Conhecer os estudos que referem ter realizado avaliações de políticas públicas de 

saúde voltadas para a infância e a adolescência no Brasil, incluindo ações nacionais, estaduais 

e municipais, sem restrição de período no momento da busca bibliográfica para obter um 

panorama geral dos impactos percebidos e as consequentes necessidades de mudança para 

fins acadêmicos tendo em vista a característica do tipo de estudo escolhido. 

2.2 Objetivos específicos 

Listar as políticas públicas de saúde avaliadas por estudos primários. 

Listar as entidades solicitantes e/ou autores das avaliações das políticas públicas. 

Listar os métodos, os instrumentos e os agentes envolvidos nos processos de 

avaliação das políticas públicas em questão. 

Discutir as características identificadas sobre a perspectivas políticas que dialogam 

com a dimensão democratizante ou com a dimensão gerencial do processo avaliativo para o 

fortalecimento da discussão tendo em vista a necessidade de integração das instâncias do 

SUS assegurado o compromisso ético com o perfil dos sujeitos das pesquisas. 
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3. METODOLOGIA 

 

A revisão integrativa de literatura foi escolhida como metodologia desta pesquisa, 

pois consegue identificar informações relevantes sobre o assunto de interesse de forma 

ampla, com rigor acadêmico, trazendo uma síntese objetiva dos estudos que vêm sendo 

realizados, cooperando para uma aproximação panorâmica dos leitores que estão conhecendo 

o tema e uma atualização para aqueles que já estudam a área16. 

A revisão integrativa é um subtipo entre as revisões de literatura e possui 

aplicabilidade nas pesquisas das ciências da saúde, sendo comumente utilizada nos estudos 

que utilizam a Prática Baseada em Evidências (PBE)15,16. A revisão parte de uma pergunta 

de pesquisa sem grande escopo científico como resposta para buscar evidências que orientem 

a prática clínica/assistencial17. Portanto, esse método “[...] tem a finalidade de reunir e 

sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira 

sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado”15. 

O valor científico do produto final da revisão é reconhecido mediante execução do 

procedimento metodológico indicado por alguns autores, organizado nas seguintes etapas17: 

1) elaboração da pergunta de pesquisa 

2) busca por evidência 

3) revisão e seleção dos estudos 

4) qualidade metodológica dos estudos 

5) apresentação dos resultados 

Seguindo as etapas, descreve-se primeiramente as perguntas de pesquisa: “Quais 

políticas públicas de saúde da infância e da adolescência foram avaliadas no Brasil?”; “Quais 

metodologias têm sido adotadas nas avaliações realizadas?”. As perguntas foram elaboradas 

devido a afinidade da autora com a temática, tendo em vista a prática profissional e campo 

de atuação na saúde pública, e à experiência no curso de especialização em Políticas Públicas 

para Infância, Adolescência e Juventude (EPPIJD) do Centro Estudos Avançados 

Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de Brasília (UnB). 

A segunda etapa refere-se a busca por evidência foi iniciada com a definição das 

palavras-chave da pesquisa, as quais foram definidas conforme padronizado pela ferramenta 

“Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)”, são elas: Política Pública de Saúde, Criança, 

Adolescente e Avaliação. A estratégia de busca foi a utilização dos quatro descritores 

selecionados e do operador booleano “AND” entre eles nas bases de dados: Biblioteca 
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Virtual em Saúde (BVS), PubMed e LILACS. Os descritores foram escolhidos com base em 

um critério de concordância conceitual disponibilizada pela base de dados e pelo objeto em 

estudo. 

Na LILACS só puderam ser utilizados três descritores concomitantes por busca 

utilizando o operador booleano “AND”, por isso foram realizadas duas buscas nesta base, a 

primeira utilizou o trio de descritores: ‘Política Pública de Saúde’, ‘Criança’, e ‘Avaliação’; 

e a segunda busca outro trio de descritores: ‘Política Pública de Saúde’, ‘Adolescente’ e 

‘Avaliação’, contemplando as faixas etárias da pesquisa. As duas buscas foram unificadas ao 

final do procedimento. 

Essa estratégia metodológica seguiu o que alguns autores como Souza, Silva e 

Carvalho indicaram no estudo realizado por eles, e pela necessidade de contemplar todas as 

palavras-chaves de uma forma que otimizasse a busca de forma independente para reduzir o 

viés de não ter um outro pesquisador realizando o mesmo procedimento para que fosse feita 

uma comparação do material encontrado17. 

Foram utilizados dois critérios de seleção nas três bases de dados: a disponibilização 

gratuita do texto na íntegra e publicação em português. Não houve delimitação quanto ao ano 

de publicação para possibilitar uma noção temporal e aumentar o número de estudos a serem 

analisados. 

A revisão e seleção dos estudos foi uma etapa que requereu a organização em planilha 

de Excel com sistematização em abas, segundo a respectiva base de dados de origem. Em 

seguida, foi elaborada uma lista única com os estudos que passaram pelos critérios de seleção, 

excluídos os duplicados. O procedimento descrito para elaboração da lista preliminar dos 

estudos analisados está na figura 01 abaixo: 
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Figura 01 - Procedimento de seleção dos estudos encontrados nas das bases de dados

 

Fonte: autoria própria. 

 

A pesquisadora partiu das 52 publicações para avançar em busca do refinamento do 

conteúdo realizando duas triagens que se deram pela aplicação de crivos explicados a seguir. 

A triagem inicial adotou a presença de dois critérios elementares por meio da leitura dos 

títulos e resumos: 1) citar infância e/ou adolescência como público alvo; 2) citar a saúde 

como tema do trabalho. A ausência de um dos critérios excluiu o trabalho da amostra por não 

se tratar do objeto desta pesquisa. 

 A segunda triagem reiterou os critérios elementares citados, porém aprofundou no 

conteúdo de cada trabalho para responder os objetivos específicos por meio da leitura 

completa dos estudos. O procedimento descrito para elaboração da lista final dos estudos 

analisados pode ser observado na figura 02 abaixo:  

 

 

Figura 02 - Critérios de seleção aplicados nas leituras das publicações 

 

 

                                    Fonte: autoria própria. 

 

52 
publicações 

32 publicações 
citavam a 
infância e/ou 
adolescência no 
título e/ou no 
resumo 

28 publicações 
citavam a 
saúde de 
crianças e/ou 
adolescentes 
no título e/ou 
no resumo 

20 publicações 
avaliavam políticas 
públicas de saúde 
para crianças e/ou 
adolescentes 
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Nas duas triagens, as publicações foram avaliadas quanto à proximidade com o objeto 

da revisão integrativa para compor a amostra final da revisão. Os trabalhos que suscitaram 

dúvidas para serem incorporados à amostra final, mesmo após a utilização dos critérios, 

passaram para etapa seguinte para evitar perda de conteúdos que pudessem ser relevantes 

para a pesquisa. 

Dez variáveis foram utilizadas para extração e análise dos dados de pesquisa, sejam 

elas: tipo de publicação, tipo de autor, ano de publicação, política pública específica, política 

pública transversal, tipo de avaliação, Sistema de Informação em Saúde (SIS), tipo de 

indicadores, público alvo e nível de análise. 

É necessária uma breve explicação da nomeação adotada quanto à caracterização das 

políticas públicas para contextualizar duas das variáveis citadas no parágrafo anterior. A 

expressão “política pública específica” faz referência a política identificada nos estudos 

primários como focal para processo avaliativo, ou seja, a política pública de saúde avaliada 

em específico, a qual tenha gerado resultados que guardam afinidade direta com a assistência 

em saúde para a população em estudo. 

A expressão “política pública transversal” faz referência a(s) política(s) pública(s) 

que estavam nos textos publicados, mas que eram importantes para a contextualização 

temática dos estudos, não sendo objeto da avaliação feita pelo pesquisador original. Ou seja, 

a política transversal compõe a operacionalização da política central, tendo em vista a 

complexidade das demandas da saúde e as ramificações temáticas necessárias para atenção 

integral, porém de forma indireta. 

Retomando as etapas realizadas para execução da revisão integrativa, os autores 

escolhidos como referencial propõem que seja atestada a qualidade metodológica dos estudos 

primários. O cuidado adotado pela autora foi a escolha de bases de dados com notório 

reconhecimento acadêmico que indexam as suas plataformas revistas que possuem critérios 

e pareceristas que atestam a submissão de pesquisas que agregam e seguem os cuidados 

éticos vigentes para a publicação científica. 

A análise e a apresentação dos resultados foram feitas por meio de agrupamento das 

variáveis relevantes para a pesquisa de forma que viabilizasse a descrição do cenário 

encontrado. Optou-se por apresentar os resultados em quadros para melhor visualização das 

informações segundo os objetivos secundários elencados no delineamento inicial do estudo. 

Quanto aos aspectos éticos este estudo encontra-se devidamente adequado às normas 

estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pois segundo a resolução nº 510, de 

07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), não há necessidade de submeter 
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ao sistema CEP/CONEP a pesquisa que “utilize informações de domínio público” e 

“pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura 

científica”18. 
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4. RESULTADOS 

 

As vinte publicações foram pormenorizadas segundo as variáveis de interesse do 

estudo. Foram identificados 12 (doze) artigos originais, 4 (quatro) dissertações, 3 (três) 

documentos oficiais sobre políticas públicas e 1 (uma) tese. 

A variável “tipo de autor” acompanhou os resultados anteriores, sendo 17 (dezessete) 

trabalhos pessoais (escritos por um ou mais autores) e 3 (três) trabalhos publicados pelo 

Ministério da Saúde como autor institucional. 

Todas as publicações estão dentro do lapso temporal de 15 anos, sendo a mais antiga 

de 2005 e as mais recentes de 2019. Organizando os dados por períodos tem-se que 17 

(dezessete) publicações estão entre 2010 e 2019, e o restante são de anos anteriores. Houve 

um pico com 4 (quatro) publicações realizadas em 2017. 

As políticas públicas foram classificadas como “específica” ou “transversal” para 

trazer mais clareza da política que foi analisada em primeira instância e daquelas que 

compuseram o contexto geral do estudo primário. Vale ressaltar que a separação foi adotada 

para os devidos fins acadêmicos desta pesquisa como explicado na seção de metodologia, 

não existindo a pretensão de alcançar um referencial teórico específico, mas meramente usual 

para fins deste trabalho. 

É importante salientar que algumas políticas podem estar presentes como específicas 

e/ou como transversal nos quadros de referência (vide páginas 20 e 21), pois a classificação 

levou em conta cada estudo de forma individual. Assim foi feito o esforço de manter o sentido 

e a proporção dada pelos autores originais dos trabalhos analisados para minimizar a 

possibilidade de viés. Algumas publicações reportaram mais de uma política, o que foi 

possível a depender do escopo do trabalho original, e 02 (duas) publicações não relataram 

políticas transversais mantendo o foco estritamente em uma temática. 

A política específica, que é o cerne do objeto da revisão integrativa, foi definida pela 

coerência entre o tema mais evidente e os resultados encontrados nos respectivos estudos. As 

16 (dezesseis) políticas específicas estão identificadas no quadro abaixo segundo formato, 

nome e frequência. 
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Quadro 01 - Políticas específicas por formato, nome e frequência 

Formato  Nome Freq. 

Política 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição19-23 5 

Política Nacional de Atenção Básica24 1 

Política Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde25 1 

Política Nacional de Vigilância em Saúde26 1 

Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras27 1 

Plano Plano Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual*28 1 

Programa 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil*29,30 2 

Programa Nacional de Imunização31 1 

Programa EduAção32 1 

Programa Vivaleite33 1 

Programa Sentinela*28 1 

Programa Brasil Quilombolas34 1 

Protocolo 

 Lista            

Roteiro 

Protocolo Complementar de Investigação de Casos de Hanseníase em Menores de 15 anos35 1 

Protocolos utilizados para o diagnóstico da hipertensão infantil36 1 

Lista de Verificação de Segurança no Parto37 1 

Roteiro IRDI38 1 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados permitem afirmar que praticamente todas as 15 (quinze) políticas 

transversais identificadas referem-se ao nível federal, sendo 9 (nove) no formato de 

programas e 6 (seis) como políticas. O quadro a seguir as apresentam segundo formato, nome 

e frequência na amostra. 
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Quadro 02 - Políticas transversais por formato, nome e frequência 

Formato  Nome Freq. 

Política 

Política Nacional de Saúde para Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do trabalhador 

adolescente 
1 

Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 1 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 1 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva 1 

Política Nacional de Atenção em Oftalmologia 1 

Política Nacional de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Obesidade) 1 

Política Nacional de Atenção Básica 3 

Programa 

Programa de Saúde do Trabalhador Adolescente 1 

Programa de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes 2 

Programa Saúde da Criança 1 

Programa Nacional de Controle de Hanseníase 1 

Programa Estadual de Controle de Hanseníase 1 

Programa Nacional de Segurança do Paciente 1 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 2 

Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 1 

Fonte: Autoria própria. 

 

A alimentação e a nutrição foram as áreas mais citadas, sinalizando avanço na criação 

de políticas específicas para cada necessidade operacionalizando o conceito de 

intersetorialidade com outros setores, por exemplo, com a educação, a vigilância alimentar, 

a vigilância sanitária e outros níveis de complexidade em saúde. 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) foi a política mais citada entre as 

demais, tal achado vai ao encontro da ideia fundamental de prevenção e promoção da saúde 

integral que originou a própria política39. O Programa de Combate ao Abuso e à Exploração 

de Crianças e Adolescentes também apresentou frequência significativa em relação as 

demais. 

 A variável “tipo de avaliação” utilizou o referencial ‘Avaliação de Situação de Saúde 

(ASIS)’ amplamente utilizado na área da saúde para classificar o procedimento adotado em 

cada estudo40,41. O quadro a seguir apresenta a classificação das avaliações utilizadas por tipo 

e frequência na amostra, vale lembrar que uma publicação apresentou 02 (dois) tipos de 

avaliação.  
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Quadro 03 - Frequência de avaliações realizadas nos estudos primários 

                              Tipo de Avaliação de Situação de Saúde (ASIS)  Freq. 

Avaliação de impacto de intervenção 3 

Avaliação de implementação 7 

Construção de cenários prospectivos de saúde 1 

Formulação de estratégias de promoção, prevenção e controle de danos à saúde 3 

Identificação de necessidades, prioridades e políticas em saúde 7 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A variável “Sistema de Informação em Saúde” foi utilizada para mensurar quantas 

publicações utilizaram os sistemas de informação como fonte dos dados primários nas 

avaliações realizadas. Somente 5 (cinco) publicações citaram os SISs com a seguinte 

distribuição: Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional em 2 (dois) estudos, 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação em 2 (dois) estudos e o Sistema de 

Vigilância de Acidente do Trabalho em 1 (um) estudo. 

 Os estudos utilizaram diversos indicadores para proceder com as avaliações e 

contemplar os respectivos objetivos específicos. As publicações que adotaram metodologias 

qualitativas têm meios diferentes de sistematizar e aferir os dados, portanto 8 (oito) 

publicações não estão contempladas no quadro abaixo, pois seria inviável transpor em uma 

sistematização concisa as metodologias utilizadas nas investigações qualitativas. 

 

Quadro 04 - Lista de indicadores citados nos estudos quantitativos 

                               Indicadores                                     Indicadores 

Percentual de municípios com Centro de Referência Percentual de cadastramento 

Percentual de municípios com Programa Sentinela Percentual de cobertura 

Percentual de utilização pelos municípios Percentual de preenchimento das fichas do PCID 

Percentual de presença da lista no prontuário Percentual de ametropias por faixa etária 

Percentual dos itens preenchidos      Percentual de doenças oculares 

Percentual de déficit de altura      Percentual de Pressão Arterial elevada 

Percentual de excesso de peso      Percentual de uso de Equipe de Proteção Individual 

Percentual de obesidade      Percentual de acidentes de trabalho 

Índice de Massa Corporal      Dosagem de hemoglobina no sangue 

Fonte: Autoria própria. 
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O público-alvo foi critério elementar para todo o trabalho e foi utilizado com critério 

de seleção dos estudos desde o início do processo, mas apresentou especificidades 

interessantes. Inicialmente há duas categorias mais nítidas: 11 (onze) políticas que tem a 

população em estudo como destinatárias exclusivas; 9 (nove) políticas que têm a população 

analisada como parte do público-alvo. Dentre as 11 (onze) publicações exclusivas foi 

possível inferir uma desproteção dos últimos anos da adolescência tendo em vista a 

concentração de políticas voltadas para a infância em 7 (sete) estudos19,20,23,26,37,38. 

A última variável de análise refere-se ao nível de avaliação realizada pelos estudos 

categorizada por um critério geográfico atento a regionalização e hierarquização, foram 

identificados: 8 (oito) publicações nacionais, 4 (quatro) municipais, 8 (oito) unidades 

específicas (Unidade Básica de Saúde, maternidade, Centro de Atenção Psicossocial Infanto 

Juvenil, Quilombo e etc). 

Os levantamentos apontaram para um cenário geral em que as avaliações foram mais 

voltadas para as políticas nacionais de condições básicas de saúde das crianças como a 

alimentação, e pouco avançou em políticas que assegurem a atenção mais complexa em 

saúde. Os fenômenos encontrados nos resultados serão discutidos na seção seguinte. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O estado deveria ser o principal responsável pela elaboração e implementação das 

políticas públicas, mas identificou-se o número reduzido de avaliações assinadas, o que 

sugere uma ruptura na condução estatal da etapa de avaliação do ciclo das políticas.  

A título de esclarecimento, considera-se aqui o ciclo de política é organizado em 

etapas, como proposto por Savio Raeder derivado da ideia original proposta por Harold 

Lasswell: (1) percepção e definição de problemas; (2) formação da agenda decisória; (3) 

formulação de programas e projetos; (4) implementação das políticas delineadas; (5) 

monitoramento e avaliação das ações planejadas42. 

O número expressivo de avaliações realizadas por pesquisadores independentes 

sinaliza que essa etapa vem sendo executada por linhas de pesquisa de programas de pós-

graduação (vê-se pelo número de dissertações e artigos) e iniciativas pontuais de 

profissionais que estão na assistência. 

Os autores que realizaram os estudos sem terem sido requeridos pelo governo ou sem 

ocuparem uma posição designada pelo estado para tal avaliação, acabam por ocupar uma 

posição menos privilegiada no quesito “força política” para alterar textos normativos, mas 

são mais privilegiados na produção de pareceres baseados em evidências respaldados pelo 

teor científico que se espera da atividade de pesquisa. Ou seja, de um lado o governo não 

avalia em larga escala e tem autonomia para fazer alterações, e do outro lado, os 

pesquisadores produzem evidências para ajustes nas políticas públicas sem autonomia para 

formalizar as mudanças nas instâncias necessárias. 

O cenário encontrado poderia ser resumido na ideia de ausência significativa da 

atuação governamental nas etapas subsequentes à execução da política, e a entrada acadêmica 

nesses pontos desassistidos. 

Continuando na dimensão autoral há algumas singularidades identificadas na análise 

realizada: ainda que as avaliações avancem para metodologias cada vez mais modernas e 

menos enviesadas há de se considerar que, se elas continuarem sendo realizadas 

majoritariamente pelos núcleos de pós-graduação em suas diversas linhas de pesquisa, os 

métodos adotados refletem a expertise dos coordenadores e pesquisadores envolvidos pelos 

projetos pessoais. 

Assegurado o princípio da autonomia das universidades, as possibilidades de estudos 

responsáveis por avaliações das políticas dependem do interesse e voluntariedade dessas 

ações, podendo ocorrer no tempo e no formato definido pelas instituições. 
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São exemplos de programas: Pós-graduação de Nutrição em Saúde Pública da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo20, Pós-graduação em Saúde 

Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz23, 

Pós-graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo29,32 e Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem 

Aurora Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense36. 

Um desafio decorrente da dimensão autoral das avaliações diz respeito à participação 

e ao acesso. A participação dos pesquisadores e profissionais na avaliação de políticas 

públicas é valiosa, pois agrega conhecimento crítico de um olhar externo. Reconhecida a 

complementaridade de competências, há de se pensar em estratégias sistemáticas de diálogo 

e participação dos agentes que precisam executar pesquisas e permitir acesso às ferramentas 

como banco de dados, sistemas de informação, autonomia, meios materiais, etc. 

É oportuno discutir a dimensão temporal inerente ao assunto, considerando que cada 

política tem períodos singulares de implementação e execução das fases. Especificamente 

quanto à realização das avaliações, o tempo deve ser condizente com a modalidade e as 

necessidades vigentes, como por exemplo, avaliações de implementação, de processo e de 

resultados. 

As avaliações realizadas por pesquisadores independentes logo após o início da 

execução das políticas (até 05 anos) focam em objetivos formais como no desenho da 

política, nas dimensões organizacionais, nas normas publicadas, na etapa da definição de 

agenda política e implementação25,27,28,36,38. As avaliações realizadas com tempo muito 

dilatado (a partir de 06 anos) podem se desconectar das etapas iniciais avançando para 

análises de processos e de resultados19,23,25,26,27,31,32,33,34,36,37,40. De forma geral, a avaliação 

deve acontecer de forma programada e periódica, assegurando a previsibilidade e a 

necessidade de atender aos objetivos no tempo destinado. 

Os dados levantados pelos estudos sugerem que as avaliações são recentes, mesmo 

aquelas que tratam de políticas públicas implementadas anos atrás. Assim, percebe-se uma 

concentração de publicações em uma faixa de tempo curto com análises transversais, ou seja, 

se atém a um recorte temporal, o que atesta uma prática focal. Tal característica poderá ser 

uma constante no cenário brasileiro, se a maioria dos autores estiverem nessas atividades 

pelo período dos cursos de pós-graduação, geralmente de 02 a 04 anos. 

O levantamento das políticas específicas e transversais permitiu a identificação da 

dimensão intersetorial atestando a necessidade de múltiplos agentes sociais, dos mais 

diversos setores, para compor saberes que buscam um cuidado integral às crianças e 
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adolescentes. A composição multiprofissional, o trabalho em equipe e a transdisciplinaridade 

são conceitos bem estabelecidos nas práticas de saúde, o que reitera a necessidade de atuar 

nas situações de saúde no arranjo de rede e compartilhamento de responsabilidades. 

As políticas federais foram as mais estudadas pelos autores lidos, o que é positivo 

para compreensão das diretrizes e estratégias comuns ao território nacional (vide quadros 01 

e 02). Se os dois estudos acontecessem de forma sequencial para todos os grandes temas 

avaliados, estaria estabelecida o que pode ser chamado de ‘Avaliação Sequencial por 

Descentralização’, a qual conduz o avaliador externo a partir do maior escopo 

teórico/normativo e aproxima-o gradualmente até os dados mais pormenorizados. 

A sugestão feita refere-se a uma estratégia que se assemelha com o arquétipo das 

abordagens do tipo “Top Down” no que diz respeito à organização por níveis de 

complexidade, já que essa abordagem impulsiona para que parta-se do ponto mais alto e 

avance para os níveis mais descentralizados, tendo em vista que houve uma tendência de 

avaliar o nível federal43. 

Houve uma limitação da pesquisa quanto à dificuldade de separar o que era específico 

ou transversal, sobretudo no campo das políticas públicas de saúde infanto juvenil. Superada 

a dificuldade de fazer a classificação mencionada, percebe-se que as políticas estarem 

“entremeadas” pode ser indicativo de duas hipóteses frutos das interseccionalidades inerentes 

ao tema. 

A primeira hipótese sugere a existência de um arranjo de redes de atenção, ou ao 

menos um esboço do trabalho em rede (inter)setorial. A segunda hipótese tem a ver com a 

descentralização político-administrativa que é a orientação em nível federal das diretrizes 

gerais a serem implementadas pelos estados e municípios, resultando em um espelhamento 

do que deve ser feito, mas que vem a ser adaptado para a realidade local de cada município. 

A configuração acima traz à tona o conceito de interseccionalidade. O uso crescente 

do termo dá-se principalmente junto aos casos complexos de crianças e adolescentes que são 

atendidos nas diferentes áreas da saúde, educação, assistência social, segurança pública e etc. 

A complexidade exige a justaposição de leis, políticas, programas, serviços e equipes que 

assegurem a assistência social em seu sentido amplo. 

Quanto ao tipo de avaliação adotado nos estudos analisados percebe-se que há 

descolamento entre o objetivo inicial em realizar uma avaliação de uma política “x” e o que 

de fato o estudo produz, por vezes culminando na identificação de uma situação de saúde 

local atestando a ocorrência de condição clínica específica que pode ter etiologia difusa. 

Além disso, na maioria dos estudos analisados as amostras não foram suficientes para 
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garantir que possa ser feito uma generalização dos resultados encontrados para o restante da 

população e balizar uma política pública maior19,26,28,29,31,33,34,37,39. 

Na maioria dos estudos foi realizado um levantamento do perfil de saúde local (como 

cobertura, cadastramento, percentuais de doenças, condições clínicas etc.) sem elaborar 

desenhos prospectivos de saúde e/ou sugestões para melhorar a realidade 

encontrada19,27,29,32,36,39,41. 

Os trabalhos possuem grande potencial descritivo, mas operam com certa reserva no 

uso de indicadores que poderiam ser incorporados como tecnologias de avaliação de forma 

sistemática pelos gestores e pesquisadores do nosso país. Ainda no bojo da interface entre 

saúde e tecnologia, retomo o baixo uso dos Sistemas de Informação de Saúde como fonte de 

dados, visto que eles são ferramentas consolidadas para fornecer dados de diversas situações 

de saúde. 
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6. CONCLUSÃO 

 A mera síntese dos resultados mais significativos de cada estudo não foi o principal 

foco desta revisão, mas sim a compreensão panorâmica das avaliações feitas sobre políticas 

públicas de saúde para infância e adolescência para identificar os responsáveis, os métodos 

avaliativos mais utilizados, os participantes dos processos de avaliação e os formatos dos 

encaminhamentos sugeridos pelos respectivos autores. 

 Após a análise preliminar feita até aqui reitera-se a necessidade de manutenção da 

gestão pelos setores responsáveis em todas as etapas, principalmente que durante pelo menos 

1(um) ciclo completo de uma “política pública” que seja gerenciado com consistência entre 

os recursos humanos disponíveis, para não diminuir as forças de coesão entre os responsáveis 

pela coordenação, implementação e execução desses projetos. 

 A otimização da comunicação entre a instância governamental e o âmbito acadêmico 

poderia propiciar a complementariedade, por exemplo com a realização de ações estratégicas 

em parceria para a avaliação das políticas públicas. 

 Para que todo ciclo da política pública venha ser cumprido pelos atores responsáveis 

sugere-se que o estabelecimento de condicionantes poderia aumentar a quantidade de 

políticas que passam a ser executadas e se sustentassem ao longo do tempo. Exemplo: à 

medida que um grupo de colaboradores “x” tenha sido contratado para elaborar um 

instrumento público, poderia associar um benefício ou um reconhecimento maior se eles 

atuassem até a fase final do que foi solicitado. 

 Com base na lista de políticas específicas ficou nítida a necessidade do setor saúde se 

mobilizar para outras questões da infância e da adolescência para avançar nas necessidades 

básicas já estabelecidas em saúde, e alcançar as demandas derivadas das questões de gênero, 

do sofrimento psíquico e da saúde mental, das violências, das questões escolares e a própria 

institucionalização da infância. 

 O principal fenômeno identificado com consistência pela revisão integrativa é a 

ausência dos usuários nas avaliações realizadas, ou seja as crianças, adolescentes e 

responsáveis não foram identificados em praticamente nenhuma das etapas das avaliações 

das pesquisas publicadas. A manutenção das crianças e adolescentes como receptáculos 

frágeis que precisam de assistência em saúde, não gera sentimento de pertencimento social e 

de identificação como agente transformador capaz de ajudar no cuidado da sua própria saúde.  
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