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Resumo 

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo enfrentava o seguinte problema: pessoas 

que utilizam os serviços de saúde pública estavam aguardando na fila para fazerem 

exames clínicos e laboratoriais. João Doria Jr, em sua campanha para a prefeitura do 

município, prometeu implantar o “Corujão da Saúde”, com o objetivo de zerar esta fila, 

programa implantado no início de sua gestão. Apresentamos nesse artigo uma análise de 

conteúdo das reportagens publicadas nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. 

Paulo, no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2017, apresentando o perfil dos 
agentes políticos envolvidos e o norteamento dessa política pública, com parceria 

privada, para alcançarem seus objetivos.  

 

Palavras-chave: análise de conteúdo; reportagens; política pública; parceria público-

privado, saúde. 

 

Introdução 

Sob o ponto de vista da prestação de serviços aos cidadãos, a saúde pública pode 

ser dividida em três níveis: saúde primária, que consiste no atendimento básico em 

unidades básicas de saúde e pronto-atendimentos; saúde secundária, que compreende as 

consultas de especialidades e a realização de exames clínicos mais complexos; e saúde 

terciária, que envolve a urgência e emergência e o atendimento de alta complexidade, 

concentrada em cirurgias, traumatologia e no atendimento clínico hospitalar. 

Como se sabe, a possibilidade de conceder à iniciativa privada os serviços 

públicos gratuitos, como os da saúde, foi uma das inovações promovidas pela lei das 

PPPs, que delegou serviços a partir da possibilidade do Poder Público realizar 

pagamentos pelos serviços prestados ocupando a posição de usuária indireta dos 

serviços. O Estado tem o dever legal de garantir a prestação desses serviços à 
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população, nada mais natural de que seus gestores busquem meios para garantir a 

realização dos investimentos necessários e, em contrapartida, assumam a 

responsabilidade pela adequada remuneração daquele que foi contratado para prestar a 

atividade junto à população. 

A saúde básica é talvez um dos campos de maior potencial das PPPs, pois 

qualquer solução estruturada de saúde pública passa pela atenção de base e prevenção, 

além de que os gastos com saúde muitas vezes oneram os municípios em patamar acima 

do mínimo constitucional de 15%, chegando em alguns casos a superar a casa dos 30% 

do orçamento do município. 

Na maioria das vezes, os problemas de saúde que demandam maiores despesas 

de tratamento poderiam ter sido evitados com medidas simples de prevenção, feitas por 

meio de exames laboratoriais e clínicos, medicação adequada e acompanhamento 

clínico de rotina. Esta situação cria um círculo vicioso no qual a falta de cuidados na 

atenção de base acaba aumentando a demanda por atendimento de alta complexidade, o 

que agrava o financiamento de saúde pública, ao levar à necessidade de investir cada 

vez mais em saúde terciária, drenando os recursos municipais para os gastos com saúde. 

É importante realçar que a Constituição, no art. 199, § 1º, permite a participação 

de instituições privadas “de forma complementar”, o que afasta a possibilidade de que o 

contrato tenha por objeto o próprio serviço de saúde, como um todo, de tal modo que o 

particular assuma a gestão de determinado serviço. 

Ressaltamos que os contratos de parceria público-privada na área da saúde, 

pactuados como modalidade de concessão administrativa, não representam a gestão do 

próprio serviço pelo setor privado, pois a Administração Pública celebra o contrato 

como usuária direta deste serviço para oferecê-lo gratuitamente à população e possui 

toda a responsabilidade quanto à sua execução. 

Portanto, pactuados como contratos administrativos, sob a égide do direito 

público, os contratos de parceria visam precipuamente à realização da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado e possuem condições reais para modificar 

completamente o atual cenário calamitoso da área da saúde no Brasil. A escolha do 

legislador ordinário pelo vocábulo “concessão” não foi feita de modo apropriado, pois o 

contrato de parceria elaborado nos moldes legais representa um verdadeiro 

comprometimento entre as partes envolvidas, em todas as fases compreendidas neste 

processo. 
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Metodologia  

Este artigo usa como método a técnica análise de conteúdo para analisar os 

dados qualitativos advindos de uma pesquisa de 13 reportagens do jornal O Estado de S. 

Paulo e 11 do jornal Folha de S. Paulo, do período de primeiro de janeiro a 30 de maio 

de 2017. Escolhemos esse período porque abrange o início dessa política pública e o seu 

ápice. 

Elemento fundamental de um jornal, a notícia caracteriza-se por ter caráter 

informativo e ser escrito de maneira impessoal, sem comentários nem interpretação, 

com o uso de uma linguagem direta e formal. Inicia-se com o lead (que traz as 

principais informações do texto, respondendo às questões o quê, quem, quando, onde, 

como, por quê) e segue com o corpo da notícia. Este tipo de texto apresenta as 

principais informações do fato na primeira parte e, no corpo do texto, são apresentados 

os detalhes, as causas e consequências. 

A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações, que avaliará o 

que foi dito em entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na análise de material, 

busca-se classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está 

por trás dos discursos políticos, visto que ambos atores, o prefeito e o secretário 

municipal de saúde, ocupam cargos públicos. 

Como nosso tema era a saúde pública e as milhares de pessoas que aguardavam 

na fila para fazerem exames laboratoriais ou clínicos, utilizando os serviços de saúde 

pública municipais de São Paulo, entendemos que a Constituição Federal de 1988, em 

seus artigos 196 a 199, traduzem bem como devem ser os serviços de saúde municipais: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 

ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, 

com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III - participação da comunidade. (Constituição Federal do 

Brasil, 1988) 
Percebemos que o “Corujão da Saúde” concebia o direito à exames clínicos e 

laboratoriais (que servem para diagnosticar ou confirmar uma doença) e acesso 
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igualitário do cidadão para promoção, proteção e recuperação da saúde, enfim trata-se 

de política pública preventiva. 

Segundo Bardin (2004, pag. 99) o “tema é geralmente utilizado para estudar 

motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências etc”. 

Inferimos que os gestores públicos, ao constatarem que rede pública de saúde tinha 

dificuldades para atender a demanda dos pacientes que estavam na aguardando para 

fazer exames clínicos e laboratoriais, consideraram oportuna uma atitude político-

econômica que beneficiasse esses usuários. Partimos desse pressuposto para criar as 

categorias iniciais, que estão embasadas nos artigos 196 a 199 da Constituição 

Brasileira de 1988. 

  

Os atores: o prefeito e o secretário municipal da saúde 

Segundo Bardin (2004, p. 100), é importante estabelecer um perfil de acordo 

com as características ou atributos do personagem (traços de caráter, papel, estatuto 

social, familiar, idade etc.). Nossos dois atores principais são João Doria Jr e Wilson 

Modesto Pollara. 

Doria é publicitário e jornalista de formação e com vários cursos em gestão 

empresarial, foi eleito prefeito de São Paulo para o período 2017-2020. Foi o primeiro 

candidato a ganhar em primeiro turno na capital, com 53% dos votos válidos. Seu mote 

de campanha foi dizer que era gestor e não era político, embora seja filho de deputado 

federal. Seu discurso é que ele começou a trabalhar aos 13 anos, dorme pouco por causa 

do excesso de trabalho e consome orgânicos oriundos dos mercadões da cidade. 

Pollara é graduado em medicina e pós-graduado na mesma área. Exerce cargos 

administrativos desde 1988, tendo exercido a função em hospitais públicos. Foi 

secretário-adjunto de Estado da Saúde de São Paulo de 2013 a 2016.  

As mensagens contidas nos dois jornais, apesar dos emissores serem políticos, 

trazem um cunho mais social, visto que o contexto é o da saúde pública. Não 

apresentam palavras como liberdade, ordem, progresso, democracia e sociedade. 

Nossa análise inicialmente foi a qualitativa, quando colocamos nossas hipóteses: 

1) é possível avaliar a estrutura dos serviços municipais de saúde quanto a sua 

eficiência, eficácia, efetividade, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. 

Esses indicadores permitem uma relação entre os processos e os resultados esperados; 

2) as relações cidadãs com o Estado e com a natureza significam construir saúde em seu 
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sentido mais amplo, radicalizar na luta contra as desigualdades e participar na 

construção de cidadania e da constituição de sujeitos, que amam, sofrem, adoecem, 

buscam suas curas, necessitam de cuidados, lutam por seus direitos e desejos. 

 

Categorização e inferência 

O critério da de categorização foi temático, por exemplo, todos os temas que 

significavam “O papel do Corujão de Saúde é ajudar nessa demanda” foram ali 

agrupados. A categorização comporta duas etapas: o inventário, que é isolar os 

elementos; e a classificação, repartir os elementos, e, portanto, procurar ou impor certa 

organização nas mensagens. 

 A análise de conteúdo assenta-se na crença que a categorização (passagens dos 

dados brutos a dados organizados) não introduz desvios (por excesso ou por recusa) no 

material. Optamos pela categorização onde o sistema de categorias não é fornecido, mas 

é resultante da classificação analógica e progressiva dos elementos. O título conceitual 

de cada categoria somente é definido no final da operação. 

Tínhamos como emissores das mensagens o prefeito e o secretário municipal de 

saúde, os receptores foram os leitores dos Jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. 

Paulo, as mensagens eram todas sobre o “Corujão da Saúde”. Quanto ao código 

perguntamo-nos qual foi o arsenal das palavras utilizadas pelos gestores, o que o 

vocabulário usado nos revelam sobre eles. Quanto à significação: quais os conteúdos 

dos discursos sobre saúde? Quais serão os sistemas de valores contidos nos mesmos? O 

meio foram os jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, no período de 1º. de 

janeiro a 31 de maio de 2017. 

 

Referencial teórico 

Quanto a interpretação, a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade. É uma técnica refinada, que exige do 

pesquisador disciplina, dedicação, paciência e tempo. Faz-se necessário também, certo 

grau de intuição, imaginação e criatividade, sobretudo na definição das categorias de 

análise, jamais esquecendo o rigor e da ética, que são fatores essenciais (FREITAS, 

CUNHA, & MOSCAROLA, 1997).  

A condução da análise dos dados abrange várias etapas, a fim de que se possa 

conferir significação aos dados coletados (ALVES-MAZZOTTI & 
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GEWANDSZNAJDER, 1998; CRESWELL, 2007; FLICK, 2009; MINAYO, 2001). No 

que tange as diferentes fases inerentes à análise de conteúdo, autores diferenciam no uso 

de terminologias, embora possam existir semelhanças (TRIVIÑOS, 1987). Tendo em 

vista tamanha diversidade, mas ainda assim, aproximação terminológica, optou-se por 

tomar como balizador, deste estudo, as etapas da técnica propostas por Bardin (2011), 

uma vez que, é a obra mais citada em estudos qualitativos na área de Comunicação em 

saúde. Essas etapas são organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do 

material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

A primeira fase, pré-análise, é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais 

colocadas pelo quadro referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação 

das informações coletadas. A fase compreende a leitura geral do material eleito para a 

apreciação, no caso do exame de reportagens, estas já deverão estar selecionadas. De 

forma geral, efetua-se a organização do material a ser investigado, tal sistematização 

serve para que o analista possa conduzir as operações sucessivas de análise. Sendo que 

esta fase compreende: 

a. Leitura flutuante ou leitura intuitiva: aberta a todas as ideias, reflexões, 

hipóteses, numa espécie de brainstorming individual – quer seja parcialmente 

organizada, sistematizada, com auxílio de procedimentos de descoberta, permite 

situar um certo número de observações formuláveis, a título de hipóteses 

provisórias; 

b. Se nos servimos da análise temática (que é o nosso caso), da contagem de um ou 

vários temas ou itens de significação, numa unidade de significação previamente 

determinada – temos claro de que se torna fácil escolhermos nas reportagens, a 

frase (limitada por dois sinais de pontuação) como unidade de codificação. A 

escolha dos documentos consiste na definição do corpus de análise;  

c. Formulação das hipóteses e objetivos: a partir da leitura inicial dos dados;  

d. Elaboração de indicadores: a fim de interpretar o material coletado.  

É importante ressaltar que a escolha dos dados a serem analisados, obedeça a 

orientação das seguintes regras (BARDIN, 2011, pag. 90/91).:  

a. Exaustividade: refere-se à deferência de todos os componentes constitutivos do 

corpus. Não se pode deixar fora da pesquisa qualquer um de seus elementos, 

sejam quais forem as razões.  
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b. Representatividade: no caso da seleção um número muito elevado de dados, 

pode efetuar-se uma amostra, desde que o material a isto se preste. A 

amostragem diz-se rigorosa se a amostra for uma parte representativa do 

universo inicial (BARDIN, 2004, pag. 91).  

c. Homogeneidade: os documentos retidos devem ser homogêneos, obedecer a 

critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada singularidade fora dos 

mesmos.  

d. Pertinência: significa verificar se a fonte documental corresponde 

adequadamente ao objetivo suscitado pela análise, ou seja, esteja concernente 

com o que se propõem o estudo. 

Nosso tema foi o “Corujão da Saúde”, que segundo Bardin (2004, p. 99) é uma 

unidade de significação complexa, pois a sua validade não é de ordem linguística, mas 

antes de ordem psicológica: podem constituir um tema, uma afirmação, uma alusão; 

inversamente, um tema pode ser desenvolvido em várias afirmações ou proposições. 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que 

compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição podem significar 

algo para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 2004, p. 99). 

 

Categorias iniciais 

As categorias iniciais configuram-se como as primeiras impressões acerca da 

realidade da saúde pública e as milhares de pessoas que aguardavam na fila para 

fazerem exames laboratoriais ou clínicos, utilizando os serviços de saúde pública 

municipais da cidade de São Paulo. 

Resultaram do processo de codificação das 42 matérias jornalísticas, um total de 

12 categorias. Cada categoria constitui-se dos trechos selecionados das matérias, e, 

também, conta com o respaldo do referencial teórico. Destaca-se que não existem 

“regras” tanto para a nomeação das categorias, quanto para a determinação do número 

de categorias, essas questões ficam contingentes a quantidade do corpus de dados 

coletados anteriormente.  

Categorias iniciais 
1.O SUS não consegue atender a demanda dos pacientes que precisam de exames clínicos e laboratoriais  
2. O papel do Corujão de Saúde é ajudar nessa demanda 
3. A rede privada de saúde vai ajudar, mas em horários ociosos 
4. Serão atendidos os pacientes que estão na fila há 30 dias a seis meses 
5. São milhares que estão na fila 
6. Gestão eficiente do governo municipal 
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7. Responsabilidade com o cidadão 
8. Todo cidadão tem direito à saúde 
9. Saúde é dever do Estado 
10. Reduzir o risco da doença 
11. Acesso igualitário para promoção da saúde 
12. Políticas preventivas 

Figura 1. Categorias iniciais (Fonte: elaborada pelas autoras) 

 

Categorias intermediárias 

 As primeiras categorias foram criadas e nomeadas em conformidade com os 

dados que as constituíram, infere-se aqui a subjetividade das pesquisadoras ao conceder 

a identificação das categorias. O conceito norteador foi baseado no que está promulgado 

na Constituição nos artigos 196 a 199. Após a apresentação e discussão das 12 

categorias iniciais, emergiram seis categorias intermediárias. Tais categorias estão 

pautadas nas narrativas das matérias, referencial teórico e observações. A Figura 2 

ilustra o processo de formação da categoria intermediária: 

Categoria inicial Conceito norteador Categoria intermediária 

1. O SUS não consegue 

atender a demanda dos 

pacientes que precisam de 

exames clínicos e 

laboratoriais 

Evidencia-se a falta de estrutura 

(pessoal e equipamentos) nos postos de 

saúde para atender a demanda 

Os investimentos na área da saúde 

pública são insuficientes 

2. O papel do Corujão de 

Saúde é ajudar nessa 

demanda 

3. A rede privada de 

saúde vai ajudar, mas em 

horários ociosos 
Parceria público-privado em benefício 

do cidadão que utiliza os serviços 

públicos de saúde 

Induzir o setor público de saúde a 

desenvolver políticas 

macroeconômicas e sociais, 

levando em conta a consistência 

destas e a eficiência nas compras 

de bens e contratação de serviços 

4. Serão atendidos os 

pacientes que estão na fila 

há 30 dias a seis meses 

5. São milhares que estão 

na fila 

A saúde direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação 

A prevenção é definida como 

“ação antecipada, baseada em 

conhecimento da história natural a 

fim de tornar improvável o 

progresso posterior da doença” 

(Leavell & Clark, 1976:17) 
6. Gestão eficiente do 

governo municipal 

7. Responsabilidade com 

o cidadão Baixa capacidade de fazer uma 

adequada regulação do acesso aos 

serviços de saúde voltada para seu uso 

mais racional e produtivo 

As diretrizes da integralidade e 

equidade pouco ou nada avançam 

8. Todo cidadão tem 

direito à saúde 

9. Saúde é dever do 

Estado 

10. Reduzir o risco da 

doença 

Ações de medicina preventiva podem 

ajudar a diminuir o número de 

internações reduzir os gastos dos 

planos de saúde com custos 

assistenciais 

Melhor qualidade de vida para 

todos 
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11. Acesso igualitário 

para promoção da saúde  

Atender de maneira mais igualitária 

possível os pacientes que chegam à 

UBS, sem diferença de sexo, raça, 

religião, situação social, nível 

socioeconômico, nível de instrução, 

cor, credo, preferência política, sem 

qualquer tipo de distinção 

A Saúde Preventiva pode ser 

entendida como um conjunto de 

medidas e ações de saúde 

voltadas para a prevenção de 

doenças e/ou seu agravamento. 

12. Políticas preventivas 

Figura 2: Categorias intermediárias (Fonte: elaborada pelas autoras). 

  

Categorias finais 

As categoriais iniciais e intermediárias, apresentadas anteriormente, amparam a 

construção das categorias finais. A constituição final é formada por quatro categorias 

denominadas: “Missão da saúde pública”; “Equidade no Direito”; “Promoção da 

Saúde”, “Qualidade de vida” as quais são exploradas nesta seção. Construídas com 

intuito de respaldar as interpretações e inferir os resultados, as categorias finais 

representam a síntese do aparato das significações, identificadas no decorrer da análise 

dos dados do estudo.  

 Categoria intermediária Conceito norteador Categoria final 

a. Os investimentos na área 

da saúde pública são 

insuficientes (1 e 2) 

Qualidade no gasto em saúde, os 

recursos devem ser alocados de 

maneira eficiente entre os diversos 

insumos (eficiência alocativa); 

devem ser utilizados com o 

mínimo de desperdício, desvios ou 

perdas, produzirem, dentre de um 

patamar de gasto, a maior 

quantidade possível de serviços de 

saúde (eficiência técnica). 

(Relatório no. 36601-BR, Banco 

Mundial, 2007) 

Missão saúde pública 
Promover a saúde de seus clientes, 

com humanização e qualidade, 

buscando a satisfação de suas 

necessidades e o aprimoramento do 

conhecimento, em um processo de 

melhoria contínua. Em síntese: 

Atender, cuidar e ensinar com 

excelência 

b. Induzir o setor público 

de saúde a desenvolver 

políticas macroeconômicas 

e sociais, levando em conta 

a consistência destas e a 

eficiência nas compras de 

bens e contratação de 

serviços (3 e 4) 

c. A prevenção é definida 

como “ação antecipada, 

baseada em conhecimento 

da história natural a fim de 

tornar improvável o 

progresso posterior da 

doença (Leavell & Clark, 

1976:17) (5 e 6) 

No artigo quinto da lei orgânica 

(lei no. 8.080/90), encontra-se 

disposto como objetivos do SUS: a 

identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e 

determinantes da saúde, a 

formulação de política de saúde 

destinada a promover, nos campos 

econômico e social e a assistência 

às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades 

preventivas 

Equidade no Direito 
Equidade é uma forma justa da 

aplicação do Direito, porque é 

adaptada a regra, a uma situação 

existente, onde são observados os 

critérios de igualdade e de justiça. A 

equidade não somente interpreta a 

lei, como evita que a aplicação da lei 

possa, em alguns casos, prejudicar 

alguns indivíduos, já que toda a 

interpretação da justiça deve tender 

para o justo, para a medida do 

possível, suplementando a lei 

preenchendo os vazios encontrados 

na mesma 

d. As diretrizes da 

integralidade e equidade 

pouco ou nada avançam (7,  

8 e 9) 

e. Melhor qualidade de 

vida para todos (10) 
Promoção da saúde moderna visa 

incrementar a saúde e o bem-estar 

gerais, promovendo mudanças nas 

condições de vida e de trabalho 

capazes de beneficiar a saúde de 

camadas mais amplas da 

A promoção da saúde trabalha com 

questões de natureza complexa, 

demanda processos de transformação 

coletivos, com impactos a médio e 

longo prazos. Almeja-se a criação de 

iniciativas de acordo com os 
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população, ou seja, facilitar o 

acesso às escolhas mais saudáveis 
princípios do desenvolvimento 

sustentável e a garantia de processo 

duradouro e forte 
f. A Saúde Preventiva pode 

ser entendida como um 

conjunto de medidas e 

ações de saúde voltadas 

para a prevenção de 

doenças e/ou seu 

agravamento (11 e 12). 

O consumo de saúde não é tão 

sujeito às mudanças conjunturais 

como os outros consumos que 

fazem parte da rotina de cada 

indivíduo. Lembramos que o 

conjunto dos gastos em saúde não 

é igualmente distribuído entre os 

consumidores 

Qualidade de vida não inclui só 

fatores relacionados à saúde, como 

bem-estar físico, funcional, 

emocional e mental, mas outros 

elementos da vida das pessoas como 

trabalho, família, amigos, e outras 

circunstâncias do cotidiano (GILL & 

FEISNTEIN, 1994; TANI, 2002)  

Figura 3: Categorias finais (Fonte: elaborada pelas autoras). 

 

Síntese da progressão das categorias  

Com a intenção de evidenciar de forma sistemática a construção progressiva das 

categorias de análise que emergiram através da coleta de dados, que o estudo se propôs, 

elaborou-se a Figura 4 que sintetiza essa construção: 

Categoria Inicial Categoria intermediária Categoria final 
1.O SUS não consegue 

atender a demanda dos 

pacientes que precisam 

de exames clínicos e 

laboratoriais 

Os investimentos na área da 

saúde pública são 

insuficientes - A 
 Missão saúde pública - I 

Promover a saúde de seus clientes, com 

humanização e qualidade, buscando a 

satisfação de suas necessidades e o 

aprimoramento do conhecimento, em um 

processo de melhoria contínua. Em síntese: 

Atender, cuidar e ensinar com excelência 

2. O papel do Corujão 

de Saúde é ajudar nessa 

demanda 
3. A rede privada de 

saúde vai ajudar, mas 

em horários ociosos 

Induzir o setor público de 

saúde a desenvolver políticas 

macroeconômicas e sociais, 

levando em conta a 

consistência destas e a 

eficiência nas compras de 

bens e contratação de serviços 

- B  

4. Serão atendidos os 

pacientes que estão na 

fila há 30 dias a seis 

meses 

5. São milhares que 

estão na fila 
A prevenção é definida como 

“ação antecipada, baseada em 

conhecimento da história 

natural a fim de tornar 

improvável o progresso 

posterior da doença” Leavell 

& Clarck, 1976:17) - C 

Equidade no Direito - II 
Equidade é uma forma justa da aplicação do 

Direito, porque é adaptada a regra, a uma 

situação existente, onde são observados os 

critérios de igualdade e de justiça. A 

equidade não somente interpreta a lei, como 

evita que a aplicação da lei possa prejudicar 

alguns indivíduos, já que toda a interpretação 

da justiça deve tender para o justo, para a 

medida do possível, suplementando a lei 

preenchendo os vazios encontrados na 

mesma 

6. Gestão eficiente do 

governo municipal 

7. Responsabilidade 

com o cidadão 
As diretrizes da integralidade 

e equidade pouco ou nada 

avançam - D 

8. Todo cidadão tem 

direito à saúde 
9. Saúde é dever do 

Estado 

10. Reduzir o risco da 

doença 
Melhor qualidade de vida para 

todos - E 

A promoção da saúde – III trabalha com 

questões de natureza complexa, demanda 

processos de transformação coletivos, com 

impactos a médio e longo prazos. Almeja-se 

a criação de iniciativas de acordo com os 

princípios do desenvolvimento sustentável e 

a garantia de processo duradouro e forte 
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11. Acesso igualitário 

para promoção da 

saúde  

A Saúde Preventiva pode ser 

entendida como um conjunto 

de medidas e ações de saúde 

voltadas para a prevenção de 

doenças e/ou seu agravamento 

- F 

Qualidade de vida – IV não inclui só fatores 

relacionados à saúde, como bem-estar físico, 

funcional, emocional e mental, mas outros 

elementos da vida das pessoas como 

trabalho, família, amigos, e outras 

circunstâncias do cotidiano (GILL & 

FEINSTEIN, 1994) 

12. Políticas 

preventivas 

Figura 4: Síntese das categorias (Fonte: elaborada pelas autoras). 

 

Análise dos dados 

Os universos totais foram de 71 frases selecionadas para análise no jornal O 

Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo, foram identificadas 11 reportagens, 

das quais 1 foi um editorial e 1 foi um infográfico, e foram selecionadas 34 frases como 

universo total. Seguem os gráficos das análises. 

 

 

Gráfico 1: Categorias iniciais (Fonte: elaborado pelas autoras) 
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Gráfico 2: Categorias intermediárias (Fonte: elaborado pelas autoras) 

 

 

Gráfico 3: Categorias finais (Fonte: elaborado pelas autoras) 

 

Considerações finais 

Inferimos que, das 71 frases analisadas do jornal O Estado de São Paulo e das 34 

da Folha de São Paulo, publicadas no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2017, 

ambos os jornais ao publicarem as matérias sobre o “Corujão da Saúde”, provavelmente 

respeitando o perfil dos seus leitores, privilegiaram determinadas assertivas. 

Na Folha de S. Paulo, nas categorias iniciais, teve destaque a categoria 6, 

“Gestão eficiente do governo Municipal, com 56% das menções, contra 17% do Estado 

de S. Paulo, que por sua vez teve 17% de “Saúde é dever do Estado” (categoria 9), 
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contra 6% da Folha de S. Paulo. Nas categorias iniciais destacamos que a Folha não 

teve nenhuma citação que se encaixasse nas categorias 2, “O papel do Corujão de Saúde 

é ajudar nessa demanda”, 10 “Reduzir o risco da doença” e 12 “Políticas preventivas”. 

Nas categorias intermediárias, a Folha teve 59% de “A prevenção é definida 

como ‘ação antecipada, baseada em conhecimento da história natural a fim de tornar 

improvável o progresso posterior da doença’ (Leavell & Clarck, 1976:17)”, a categoria 

C e o Estado de S. Paulo 21% do mesmo; a categoria D “As diretrizes da integralidade e 

equidade pouco ou nada avançam”, foi a mais representada neste último jornal, com 

28%, índice similar ao da Folha, com 24%. O Estado teve 24% na categoria B “Induzir 

o setor público de saúde a desenvolver políticas macroeconômicas e sociais, levando em 

conta a consistência destas e a eficiência nas compras de bens e contratação de 

serviços”, ao passo que a Folha apresentou 9% dessa categoria. Novamente a Folha de 

S. Paulo teve uma categoria zerada, a E “As diretrizes da integralidade e equidade 

pouco ou nada avançam”, categoria na qual seu concorrente teve também um 

inexpressivo índice de 4%. 

Nas categorias finais a Folha ficou com 82% de “Equidade no Direito” 

(categoria II) enquanto o Estado teve 52%. Este último jornal também deu bastante 

destaque à categoria I, “Missão saúde pública”, ao passo que a Folha apresentou 

modestos 12%. Mais uma vez, a Folha zerou em uma categoria, a III, “A promoção da 

saúde”, item ao qual o Estado de S. Paulo apresentou 8%. 

Em nenhum momento, diferentemente da Folha, o Estado zerou qualquer 

categoria. 

Avaliando a efetividade da política pública municipal emergencial observamos 

que no início do Corujão havia 485,3 pessoas para serem atendidas, desse total, segundo 

a prefeitura, 68 mil foram reencaminhados para exame de reavaliação médica, porque 

esperavam há mais de seis meses; e 77,8 mil deixaram a lista de espera antes do 

agendamento dos exames. O mutirão atendeu 234,7 mil pessoas, segundo dados do mês 

de maio apresentados pela prefeitura. A Secretaria Municipal espera atender mais 51,7 

mil exames, além dos novos exames que foram sendo solicitados pelas consultas 

ocorridas nesse ínterim. 

Podemos deduzir que funcionou positivamente a ação conjunta da rede 

municipal e de entidades privadas, com o aproveitamento dos horários ociosos dos 

equipamentos nos dois casos. Para os pacientes isso convém, mesmo que o atendimento 
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tenha de ser feito em horário noturno, embora outras situações como retornos clínicos e 

encaminhamentos cirúrgicos ainda sejam gargalos. 

Foi dado muito destaque à participação das entidades privadas (38 clínicas e 

hospitais particulares), mas a maioria dos usuários foi e continua atendida na rede 

municipal, visto que a rede privada fez um em cada seis exames destinados a acabar 

com a fila. Também devemos levar em consideração a diminuição de mais de dois 

milhões e meio de pessoas que saíram de seus planos suplementares de saúde, o que 

representa o aporte dessas pessoas no SUS. 

Politicamente, foi um grande “marketing” do prefeito João Doria Jr., que 

apregoou: “Visto que hospitais que só pessoas ricas, que têm plano de saúde podem ser 

atendidas, receberam pessoas humildes e honestas da periferia”, entretanto devemos 

continuar observando criticamente os resultados dessa política pública que envolve a 

parceria com instituições privadas. 
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