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ANEXO

Sistematização da produção 
bibliográfica de referência (Base de 
dados SciELO/1990-2010)

a) os principais periódicos de publicação dos artigos selecionados 

identificados na base de dados do estudo que deu origem a este livro foram: 

Cadernos de Saúde Pública; Ciência e Saúde Coletiva; Revista Latino-Americana 

de Enfermagem; Revista de Saúde Pública; Revista Brasileira de Epidemiologia; 

Revista Texto e Contexto Enfermagem; Revista Saúde e Sociedade; Revista Inter-

face; Revista de Administração Pública e ACTA Paulista de Enfermagem. sendo 

que os Cadernos de Saúde Pública e a Revista Ciência e Saúde Coletiva foram 

identificados como os responsáveis pela maior parte das publicações sobre 

o tema planejamento em saúde na área de saúde Coletiva. o detalhamento 

quantitativo nesta base de dados dos referidos periódicos encontra-se no 

quadro que se segue (Quadro 01).

QUADRO 01: Número de artigos por periódico da área de Saúde 

 Coletiva cadastrado no SCIELO (1990-2010)

PERIÓDICO NÚMERO DE ARTIGOS Percentual relativo

Cadernos de saúde Pública 24
48,9%

Ciência e saúde Coletiva

revista latino-americana de enfermagem

11 

05

22,4%

10,2%

revista de saúde Pública 

revista Brasileira de epidemiologia

03

01

6,1%

2,0%
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texto e Contexto enfermagem

revista saúde e sociedade

revista interface

revista de administração
Pública

aCta Paulista de enfermagem

01

01

01

01

01

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

b) a análise do tipo de estudo apresentado nos artigos selecionados 

apontou como resultados: ensaios teóricos1; estudos de avaliação de ser-

viços de saúde2; estudos de intervenção3; Pesquisas documentais4; estudos 

de Caso5 e relatos de experiência6, explicitados no quadro que se segue 

(Quadro 02). 

1 definimos ensaio teórico como um estudo que não apresenta pesquisa de campo como etapa 
metodológica, desenvolve-se a partir de considerações teóricas de um autor sobre determinado 
objeto, tomando como base outros trabalhos científicos. “os ensaios teóricos não contêm 
informações baseadas em dados empíricos.” (hoPPen, 1998)

2 estudos de avaliação de serviços de saúde são estudos que adotam um modelo teórico de avaliação 
considerado padrão para analisar a estrutura, os processos e os resultados. Conforme explicitado 
por vieira-da-silva (2005), um estudo de avaliação tem o propósito de fazer julgamentos sobre 
programas e/ou subsidiar o processo de tomada de decisões sobre futuras programações.

3 estudos de intervenção são aqueles cujo objetivo principal é interferir na realidade estudada para 
modificá-la. (toBar; YaloUr, 2001)

4 Pesquisas documentais são aquelas que se realizam com base em documentos guardados em 
órgãos públicos ou privados de qualquer natureza. (toBar; YaloUr 2001)

5 estudos de caso constituem-se em desenhos privilegiados para os estudos de gestão, sendo 
circunscritos a poucas unidades de análise: pessoas, famílias, produtos, instituições, comunidades, 
regiões e países. (toBar; YaloUr 2001)

6 relato de experiência é uma metodologia de observação sistemática da realidade, sem o objetivo 
de testar a hipótese, mas estabelecendo relações entre os achados dessa realidade e bases teóricas 
pertinentes, fornecendo informações importantes para o desenvolvimento de outros tipos mais 
elaborados de pesquisa. (dYnieWiCZ; rivero GUtiÉrreZ, 2005) 
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QUADRO 02: Número de artigos por tipo de estudo dos periódicos sele-

cionados da área de Saúde Coletiva (1990-2010)

c) Foram identificados como principais autores referenciados nos 

artigos selecionados: Carlos Matus; Francisco Javier Uribe rivera; Mário 

testa; Gastão Wagner de souza Campos; luís Carlos oliveira Cecílio; emer-

son elias Merhy; eugênio vilaça Mendes; Carmen Fontes teixeira; Jairnilson 

silva Paim; Marilene de Castilho sá; lilia Blima schraiber; rosana onocko 

Campos e elizabeth artmann. todos esses autores foram referenciados, 

cabendo aos demais autores considerados o mínimo de três referências, 

conforme explicitado no quadro que se segue (Quadro 03).

QUADRO 03: Autores mais citados nos artigos selecionados dos periódi-

cos da área de Saúde Coletiva (1990-2010)

Autor referenciado
Número de 

citações / artigos Percentual relativo

a MatUs, C. 23 46,9% 

B rivera, F. J. U. 20 40,8%

C testa, M. 15 30,6%

d CaMPos, G. W. s. 14 28,5%

e

F

CeCílio, l. C.o. 

MerhY, e. e.

13

11

26,5%

22,4%

G Mendes, e. v. 10 20,4%

h teiXeira, C. F. 09 18,3%

TIPO DE ESTUDO 
 

NÚMERO DE ARTIGOS Percentual relativo 

Ensaio Teórico 20 40,8% 
 

Estudo de Avaliação de Serviços de Saúde 
 

10 20,4% 

Estudo de Intervenção 
 

Estudo de Caso 
 

06 
 

05 

12,24% 
 

10,2% 

   
Pesquisa Documental 05 10,2% 

 
Relato de Experiência 03 6,1% 
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Autor referenciado
Número de 

citações / artigos Percentual relativo

i 

J

k

l 

M                           

PaiM, J.s  

sÁ, M.C

sChraiBer, l.                                                              

CaMPos, r.o

artMann, e.

09

09

08

05

04

18,3%

18,3%

16,3%

10,2%

8,1%
n outros autores considerados7 Mínimo de 03 artigos 6,12%

d)  as principais instituições envolvidas na produção dos artigos 

selecionados foram a escola nacional de saúde Pública; a Universidade de 

são Paulo; a Universidade estadual de Campinas; Universidade Federal da 

Bahia; Universidade estadual de Campinas, cabendo a outras universida-

des números menores de publicação, conforme explicitado no Quadro 04.

a produção científica da área de Planejamento no campo da saúde 

Coletiva, divulgada em periódicos disponíveis na base de dados do sCielo, 

apresenta, principalmente, como referências teóricas: Carlos Matus, Fran-

cisco Javier Uribe rivera, Mário testa, Gastão Wagner de souza Campos 

e luís Carlos oliveira Cecílio, tomando como ponto de consideração a re-

ferência em mais de 25% dos artigos selecionados. as instituições mais 

expressivas na produção para esta área são a ensP, a UsP, a UFBa, e a Uni-

CaMP, produzindo, principalmente, ensaios teóricos, estudos de avaliação 

de serviços de saúde e estudos de intervenção, divulgados, a priori, nas 

revistas Cadernos de Saúde Pública, Ciência e Saúde Coletiva e Revista Latino-

-Americana de Enfermagem. organizações não acadêmicas também são res-

ponsáveis por grande parte da produção científica verificada nessa base de 

dados, o que demonstra o envolvimento dos sujeitos da prática no proces-

so de planejamento desenvolvido no âmbito do sistema Único de saúde. 

7 aYres, i. B. s. J; liMa, s. M.l; MintZBerG, h; Bartoli, a.; BoUrdieU, P.; Castoriadis, C.; FoU-
CaUlt, M.; haBerMas, J.; BarreneChea, J. J.; ChornY, a.
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QUADRO 04: Artigos publicados e cadastrados na base de dados SCIELO X

Instituições de Ensino e Pesquisa X Pesquisadores envolvidos  

(1990-2010)

INSTITUIÇÕES

NÚMERO 
DE 
ARTIGOS

PESQUISADORES ENVOLVIDOS

escola nacional de 
saúde Pública (ensP)

13 Giovanella, l.; veras, C. M. t.; 
Martins, M. s.; rivera, F. J. U.; 
artMann, e.; aZevedo, C. s. a.; 
sÁ, M. C. liMa, J. C.; riBeiro, J. M.; 
GraBois, v.;

Universidade são Paulo (UsP) 09 UnGlert, C. v. s.; MatsUda, l. M.; 
Évora, Y. d. M.; GonZaleZ, r. i. 
C.; lalUna, M. C. M. C.; FerraZ, C. 
a.; MishiMa, s. M.; Pereira, M. J. 
B.; GoMes, e. l. r.; sChraiBer, l. B; 
PedUZZi, M; sala, a.; neMes, M. i 
B.; Castanhera, e. r. l.; Kon, r.; 
Melleiro, M. M.; tronChin, d. M. r. 
CiaMPone, M. h. t.; trindade, e.;

Universidade Federal da Bahia (UFBa)

Universidade estadual
de Campinas (UniCaMP)

06

05

Mello, r. r.; Moreira, M. e. l.
PaiM, J. s.; teiXeira, C. F.; lotUFo, M.
Miranda, a. s.;

CeCílio, l. C. o.;
onoCKo CaMPos, r. t.;

Universidade estadual do rio de Janeiro 
(UerJ)

Universidade Federal do rio de Janeiro 
(UFrJ)

04

03

veras, r.; Mattos, r.; Faveret, a. C.; 
GraBois, v.

CaMPos, C. e. a.; alMeida, r. M. n.

Universidade estadual de 
Feira de santana (UeFs)

03 assis, M. M. a.; vilasBÔas, a. l. Q.;
JesUs, W. l. a
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INSTITUIÇÕES

NÚMERO 
DE 
ARTIGOS

PESQUISADORES ENVOLVIDOS

Fundação osvaldo Cruz
(instituto Fernandes Figueira)

Universidade Federal 
do Piauí (UFPi)

02

02

horovitZ, d. d. G. ;
llarena Jr, J. C.; MÉio, M. d. B. B.;
MaGlUta, C.;

Pedrosa, J. i. s.

Universidade Federal
de santa Catarina (UFsC)

02 laCerda, J. t.; Calvo, M. C. M.; 
Freitas, s. F. t.; GelBCKe, F.; Matos, 
e.; sChMidt, i. s.; MesQUita, M. P. l.; 
Padilha, M. F. C.

Universidade estadual 
de Maringá (UeM-Pr)

01 sCoChi, M. J.

Universidade estadual 
de londrina (Uel-Pr)

Universidade Federal
 de Minas Gerais (UFMG)

Faculdade de Ciências
econômicas e da empresa,
Universidade lusíada, Porto,
Portugal

Centro Universitário de volta redonda-
rio de Janeiro.  (UniFoa)

Universidade Federal 
do Mato Grosso do sul (UFMG)

01

01

01

01

01

Costa, n. r.

lana, F. C. F.

Pinho, M. M.

neves, l.a

lotUFo, M.

outras instituições 
não classificadas 
como de ensino ou pesquisa

14

reZende, F. a. v. s.; Boan, F. s.; 
niColeto, s. C. s.; Piovesan, M. F.; 
PadrÃo, M. v. v.; dUMont, M. U.;
liMa, l. F. M.; GondiM, G.M.;
Flores, o.; neves l.a; santos, 
F. P.; Filho, e. t. s.; GoMes, Z. M 
s.; ParahYBa, M. i.;  vieira, F. s.;  
GonZÁleZ, M. M. l.; Faveret, a. C
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