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MODELOS DE CONTRATO E SEU IMPACTO NO DESEM-
PENHO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Produto de resposta rápida produzido a partir da questão norteadora: 
Como diferentes modelos de contrato podem ser influenciar as dimensões de performance, produtividade e qualidade 
do trabalho de profissionais de saúde?

Demandante: Inova_MPRJ
Período: 04.05.2020 a 15.05.2020
Fontes de informação: 
a) revisões sistemáticas sobre modelos de contrato de profissionais de saúde.
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Iniciativa PERLSS - Aprendizado rápido para sistema sociais
• Cooperação de 15 países, Hewlett Foundation e IDRC, coordenada pela McMaster University (Canadá) – 

2018/2021
• Foco em apoiar o avanço dos ODS vinculados a políticas sociais, fomentando o levantamento das melhores 

evidências, dos valores dos cidadãos e dos conhecimentos das partes interessadas
• Articulação de redes locais para definição de problemas de políticas, busca e síntese de evidências, desen-

volvimento e fortalecimento de capacidades e apoio à tomada de decisão informada por evidências
• No Brasil, o time de pesquisadores é articulado pela FIOCRUZ Brasília (prof. Jorge Barreto) e Instituto Veredas
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O que são respostas rápidas?
São formatos de apresentação das evidências disponíveis sobre determinado assunto, as quais variam desde 
listas de referências científicas até resumos detalhados das principais conclusões e lacunas. Podem ser feitas 
em de 01 até 30 dias úteis. 
Essa resposta rápida foi feita em 01 dia útil.

Financiamento
Este trabalho foi realizado sob o projeto ‘Partners for Rapid Learning in Social Systems’, nº 109021, com a ajuda 
de uma doação da William and Flora Hewlett Foundation e do International Development Research Centre 
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IDRC, ou de seu Board of Governors, ou da William e Flora Hewlett Foundation.
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Revisão de mérito
A pergunta que orienta essa resposta rápida foi validada em reunião com tomadores de decisão, de modo a 
garantir sua relevância para o campo.
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Mensagens-chave
 
 
É efetivo apreender adolescentes para redução de novas infrações?

Por que essa pergunta é relevante?

 → No Brasil, há dois projetos de emenda constitucional tramitando em relação 
à redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. A PEC 4/2019, que reduz 
a maioridade penal para os 16 anos, sem exceção, e a PEC 33/2012, que cria o 
chamado “incidente de desconsideração da inimputabilidade penal” para flexi-
bilizar a lei nos casos em que menores cometem crimes considerados graves. 
Isso abria a possibilidade para que esses jovens de 16 anos fossem processa-
dos e julgados como adultos.

Quais informações encontramos?

 → Identificamos 21 revisões sistemáticas que apresentam intervenções efetivas 
e inefetivas para reduzir novas infrações de adolescentes. 

 → Transferir adolescentes para tribunais de adultos foi considerado não só 
inefetivo, como potencialmente indutor de novas infrações, mesmo para 
delitos mais graves.

 → Não foram considerados efetivos, apresentaram resultados mistos ou 
não-significativos: Comunidades terapêuticas, campos de treinamento, tribu-
nais juvenis para usuários de drogas, terapias de reconciliação moral e justiça 
restaurativa.

 → Houve evidências insuficientes sobre: Treinamento para Substituição de Agres-
são e tratamento especializado para jovens que cometeram delitos sexuais.

 → Houve evidências insuficientes embora os resultados gerais sejam positi-
vos sobre: programas de mentoria e programas de desafio ao ar livre.

 → Foram efetivos para reduzir cometimento de novas infrações: estratégias 
de desvio do sistema de justiça/reorientação policial, mediação entre vítima e 
agressor, intervenções multicomponentes de promoção de ambientes pró-so-
ciais, terapia cognitivo-comportamental aliada à medida residencial, medidas 
residenciais familiares na comunidade para meninas e treino de habilidades 
sociais para jovens infratores iniciantes/não-graves.

?

?
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Estratégia de busca de evidências

Pergunta: é efetivo deter adolescentes para redução de novas infrações?

Foi pesquisada, em abril de 2019, a base de dados científicos (Social Systems Evidence) em 
busca de revisões sistemáticas de efeito de intervenções para redução de novas infrações, 
além de busca manual em um mapa de evidências (Crime Reduction Toolkit). A seleção dos 
artigos foi realizada por um pesquisador, totalizando 21 revisões sistemáticas incluídas. 
Os principais resultados de cada estudo foram extraídos a partir do resumo apresentado, 
por um pesquisador. 

Box 1: Identificação e seleção dos estudos

Na base científica Social Systems Evidence, a estratégia de busca foi:

 → juvenile AND (prosecution OR processing)

 → E foi aplicado o filtro 1) POPULATIONS (Children and youth);

Foram encontradas 80 revisões sistemáticas, das quais 69 foram excluídas após leitura 
de títulos e resumos por não se relacionarem diretamente com o tema da efetividade da 
detenção ou intervenções alternativas e 11 foram incluídas no texto final.

No mapa de evidências Crime Reduction Toolkit, a busca foi guiada por dois filtros: 

1. Focus - Reoffending

2. Population - Young Person

Foram encontradas 20 intervenções, subsidiadas por 29 revisões sistemáticas, das quais 
18 foram excluídas após leitura de títulos e resumos por não se relacionarem diretamente 
com o tema da efetividade da detenção ou intervenções alternativas ou serem repetidas e 
10 foram incluídas no texto final.
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O que descobrimos sobre o tema

Brannstrom, L., Kaunitz, C., Andershed, A-K., South, S. & Smedslund, G. (2016). 
Aggression replacement training (ART) for reducing antisocial behaviour 
inadolescents and adults: A systematic review. Aggression and Violent Behaviour 
27, 30-41

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178916300064

Existe uma base de evidências insuficiente para substanciar a hipótese de que Trei-
namento para Substituição de Agressão (TARV) tenha um impacto positivo na rein-
cidência, autocontrole, habilidades sociais ou desenvolvimento moral em adolescentes e 
adultos. Mais pesquisas são garantidas por pesquisadores independentes que exploram 
os efeitos da TARV em grupos-alvo claramente definidos, usando desenhos de avaliação 
de alto padrão.

Meade, B. and Steiner, B. (2010) ‘The total effects of boot camps that house 
juveniles: A systematic review of the evidence’, Journal of Criminal Justice, 38, 
841-853

http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/search2?searchterm=c53960&Fields=-
Z&Media=%23&Bool=AND

As descobertas revelaram que os campos de treinamento são menos prevalentes do que 
na década de 90. Os campos de treinamento, por si só, normalmente não afetam 
as chances de reincidência dos participantes, eles parecem melhorar as atitudes dos 
indivíduos e outros comportamentos dentro dos programas, e eles também parecem 
reduzir o número de leitos de confinamento que as jurisdições exigem, geralmente 
resultando em economia de custos.

Armelius, B.Å. and Andreassen, T.H. (2007) Cognitive-behavioral treatment for 
antisocial behavior in youth in residential treatment, Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD005650. DOI: 10.1002/14651858.
CD005650.pub2.

http://library.college.police.uk/docs/Armelius-ASB-2007.pdf
 
A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) parece ser um pouco mais eficaz que o tra-
tamento padrão para jovens com comportamento antissocial que estão cumprindo al-
guma medida de tratamento residencial. Os efeitos aparecem cerca de um ano após a 
liberação, mas não há evidências de mais efeitos a longo prazo ou que a TCC seja melhor do 
que tratamentos alternativos.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178916300064
http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/search2?searchterm=c53960&Fields=Z&Media=%23&Bool=AND
http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/search2?searchterm=c53960&Fields=Z&Media=%23&Bool=AND
http://library.college.police.uk/docs/Armelius-ASB-2007.pdf
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Bradshaw, W., Roseborough, D. and Umbreit, M. (2006) The Effect of Victim 
Offender Mediation on Juvenile Offender Recidivism: A Meta-Analysis, Conflict 
Resolution Quarterly, 24:1, 87-98

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/crq.159
 
Metanálise dos efeitos da mediação vítima-agressor (VOM) na reincidência infracional 
juvenil. A participação no VOM representou uma redução de 34% na reincidência in-
fracional juvenil. Recomendações para melhorias metodológicas em pesquisas futuras 
são discutidas.

Nugent, W., Williams, M. and Umbreit, M. (2004) Participation in Victim-Offender 
Mediation and the Prevalence of Subsequent Delinquent Behavior: A Meta-
Analysis, Research on Social Work Practice, 14, 408-416

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049731504265831
 
As chances dos participantes da mediação vítima-agressor (VOM) cometerem novas in-
frações eram apenas cerca de 0,70 se comparadas a dos não-participantes. Os resultados 
apoiam os esforços dos assistentes sociais para advogar, desenvolver e participar de 
programas de VOM.

Ferguson, L. M. and Wormith, J. S. (2012) A Meta-Analysis of Moral Reconation 
Therapy, International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, 57:9, 1076-1106

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22744908

A análise do moderador demonstrou que a terapia de reconciliação moral (moral reco-
nation therapy) teve mais sucesso com infratores adultos do que juvenis em contextos 
institucionais, em oposição à comunidade, e onde os pesquisadores nos estudos primá-
rios usaram a randomização para alocar os participantes para uma condição de tratamen-
to ou controle.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/crq.159
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049731504265831
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22744908
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Wilson, S. J. and Lipsey, M. W. (2000). Wilderness challenge programs for 
delinquent youth: a meta-analysis of outcome evaluations.  Evaluation and 
Program Planning, 23, pp. 1-12.

Bedard, R. M. (2004). Wilderness Therapy Programs for Juvenile Delinquents: A 
Meta-Analysis.  Doctoral Thesis, Colorado State University.

https://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Intervention.aspx?InterventionID=25
 
Os programas de desafio ao ar livre envolvem atividades fisicamente exigentes (como 
canoagem, espeleologia, escalada e sobrevivência em ambientes externos). No geral, 
as evidências sugerem que a intervenção reduziu o crime, mas não há evidências de 
mudanças significativas para estudos individuais. Acredita-se que os programas de de-
safio ao ar livre funcionem oferecendo aos participantes a oportunidade de desenvolver 
autoestima e autocontrole, além de habilidades interpessoais pró-sociais. A alta intensi-
dade e os programas que incorporaram um componente distinto da terapia tiveram as 
maiores reduções na reincidência.

Livingstone, N., Macdonald, G. and Carr, N. (2013) Restorative justice 
conferencing for reducing recidivism in young offenders (aged 7 to 21), 
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013, Issue 2. Art. No.: CD008898. 
DOI: 10.1002/14651858.CD008898.pub2

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008898.pub2/pdf/full
 
As conclusões indicam que não houve diferença entre aqueles que fazem parte de con-
ferências de justiça restaurativa e aqueles em processos judiciais normais em termos 
da taxa de reincidência após a intervenção.

Lipton, D. S., Pearson, F. S., Cleland, C. M., & Yee, D. (2002) The effects of 
therapeutic communities and milieu therapy on recidivism, In J. McGuire (Ed.), 
Offender rehabilitation and treatment: Effective programmes and policies to 
reduce re-offending. Etobicoke: John Wiley Canada

http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/retrieve2?SetI-
D=635BBB23-EE95-4E25-A2C7-5343CCAFA52F&searchterm=MCGUIRE%2c%20James%20&Fiel-
ds=%40&Media=%23&Bool=AND&SearchPrecision=20&SortOrder=Y1&Offset=7&Direction=.&-
Dispfmt=F&Dispfmt_b=B26&Dispfmt_f=F62&DataSetName=LIVEDATA
 
A diminuição de reincidência observada em jovens que foram encaminhados para 
comunidades terapêuticas não foi significativa.

https://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Intervention.aspx?InterventionID=25
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008898.pub2/pdf/full
http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/retrieve2?SetID=635BBB23-EE95-4E25-A2C7-5343CCAFA52F&searchterm=MCGUIRE%2c%20James%20&Fields=%40&Media=%23&Bool=AND&SearchPrecision=20&SortOrder=Y1&Offset=7&Direction=.&Dispfmt=F&Dispfmt_b=B26&Dispfmt_f=F62&DataSetName=LIVEDATA
http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/retrieve2?SetID=635BBB23-EE95-4E25-A2C7-5343CCAFA52F&searchterm=MCGUIRE%2c%20James%20&Fields=%40&Media=%23&Bool=AND&SearchPrecision=20&SortOrder=Y1&Offset=7&Direction=.&Dispfmt=F&Dispfmt_b=B26&Dispfmt_f=F62&DataSetName=LIVEDATA
http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/retrieve2?SetID=635BBB23-EE95-4E25-A2C7-5343CCAFA52F&searchterm=MCGUIRE%2c%20James%20&Fields=%40&Media=%23&Bool=AND&SearchPrecision=20&SortOrder=Y1&Offset=7&Direction=.&Dispfmt=F&Dispfmt_b=B26&Dispfmt_f=F62&DataSetName=LIVEDATA
http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/retrieve2?SetID=635BBB23-EE95-4E25-A2C7-5343CCAFA52F&searchterm=MCGUIRE%2c%20James%20&Fields=%40&Media=%23&Bool=AND&SearchPrecision=20&SortOrder=Y1&Offset=7&Direction=.&Dispfmt=F&Dispfmt_b=B26&Dispfmt_f=F62&DataSetName=LIVEDATA
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McGowan, A., Hahn, R., Liberman, A., Crosby, A., Fullilove, M., Johnson, R., 
Moscicki, E., Price, L., Snyder, S., Tuma, F., Lowry, J., Briss, P., Cory, S. and Stone, 
G. (2007). Effects on Violence of Laws and Policies Facilitating the Transfer of 
Juveniles from the Juvenile Justice System to the Adult Justice System. American 
Journal of Preventive Medicine. 32(4S), pp. S7-S28.

http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/search2?searchterm=c54153&Fields=-
Z&Media=%23&Bool=AND
 
Para infrações violentas, esta revisão aponta que a transferência de adolescentes para 
o sistema de justiça para adultos geralmente aumenta, e não diminui, as taxas de 
violência entre esses jovens (jovens “transferidos” apresentaram 33,7% maior pro-
pensão a cometerem novas infrações violentas/graves após 18 a 24 meses, quando 
comparados àqueles que cumpriram medida no socioeducativo). A revisão observa 
que a transferência de jovens para o sistema de justiça para adultos também pode 
estar associada a aumentos na vitimização desses adolescentes durante seu encarce-
ramento. As taxas de suicídio interno entre os jovens detidos podem diferir entre aqueles 
em ambientes de custódia de jovens e de adultos. Portanto, a transferência de jovens para 
o sistema de justiça para adultos é considerada contraproducente como estratégia para 
reduzir o cometimento de novas infrações. 

Mitchell O, Wilson D, Eggers A, MacKenzie D. Drug courts’ effects on criminal 
offending for juveniles and adults. Campbell Systematic Reviews. 2012;4

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4073/csr.2012.4

Há um efeito menor nos tribunais juvenis voltados a usuários de drogas. A partici-
pação no programa reduz a reincidência de 50% para 44%. Os efeitos da participação 
nos tribunais para dependentes químicos são altamente variáveis. Programas com menos 
infratores de alto risco são mais eficazes na redução das taxas de reincidência. Essa des-
coberta pode ajudar a explicar por que os tribunais juvenis são menos eficazes, pois lidam 
com uma proporção maior de criminosos de alto risco.

Petrosino, A, Guckenburg, S, Turpin-Petrosino, C. Formal system processing of 
juveniles: Effects on delinquency. Campbell Systematic Reviews. 2010;6.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2010.1

Com base nas evidências apresentadas neste relatório, apresentar adolescentes em con-
flito com a lei à justiça parece não ter um efeito de controle do crime, e, em todas as 
medidas, parece aumentar o cometimento de novas infrações. Tal dado se confirmou 
olhando as medidas de prevalência, incidência, gravidade e auto relato. Dado os custos 
financeiros adicionais associados ao sistema de justiça (especialmente quando comparado 
a “não fazer nada”) e a falta de evidência para qualquer benefício de segurança, as juris-
dições devem rever suas políticas sobre o manejo de adolescentes em conflito com a lei.

http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/search2?searchterm=c54153&Fields=Z&Media=%23&Bool=AND
http://library.college.police.uk/HeritageScripts/Hapi.dll/search2?searchterm=c54153&Fields=Z&Media=%23&Bool=AND
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4073/csr.2012.4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2010.1
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Newman M, Vigurs C, Perry AE, Hallam G, Schertler E, Johnson M, et al. A 
systematic review of selected interventions to reduce juvenile re-offending. 
London: EPPI-Centre; 2012

https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/Juvenile%20offen-
der%202012Newman%20TR.pdf?ver=2012-11-13-133218-333

Os resultados desta revisão demonstram que as intervenções de ‘treinamento de ha-
bilidades pessoais +’ reduzem o risco de reincidência de infratores iniciantes / não 
graves quando comparados a uma intervenção que inclui aviso e monitoramento do 
comportamento. Argumenta-se que os resultados desta revisão demonstram que o en-
caminhamento para ‘medidas residenciais familiares baseadas na comunidade’ redu-
zem o risco de reincidência de agressoras meninas em comparação com as ‘medidas 
residenciais’ padrão.

Tanner-Smith EE, Lipsey MW, Wilson DB. Juvenile drug court effects on 
recidivism and drug use: A systematic review and meta-analysis. Journal of 
Experimental Criminology. 2016;12(4):477-513.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-016-9274-y

Os tribunais juvenis para usuários de drogas não foram categoricamente mais ou me-
nos eficazes do que o processamento judicial tradicional para reduzir a reincidência 
ou o uso de drogas.

Wilson DB, Brennan I, Olaghere A. Police-initiated diversion for youth to prevent 
future delinquent behavior: A systematic review. Campbell Systematic Reviews. 
2018;14.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2018.5

Intervenções de reorientação policial são uma coleção de estratégias que a polícia pode 
aplicar como alternativa ao processamento judicial da juventude. Como opção, é popular 
entre os policiais, já que fornece um meio-termo entre ignorar (“não fazer nada”) o jovem 
envolvido em delitos menores e apresentar o jovem à justiça, correndo o risco de enviá-lo 
ao cumprimento de medida em meio fechado. Têm o potencial de reduzir o cometimento 
de novas infrações ao limitar a exposição de jovens de baixo risco a efeitos potencialmente 
prejudiciais do envolvimento com o sistema socioeducativo. O padrão geral de evidência 
é positivo, sugerindo que intervenções de reorientação policial modestamente redu-
zem o comportamento futuro de delinquência de jovens de baixo risco em relação ao 
processamento judicial. Os resultados desta revisão sistemática apoiam o uso dessas 
intervenções para jovens de baixo risco com envolvimento limitado ou nenhum en-
volvimento prévio com o sistema de justiça juvenil.

https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/Juvenile%20offender%202012Newman%20TR.pdf?ver=2012-11-13-133218-333
https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/Juvenile%20offender%202012Newman%20TR.pdf?ver=2012-11-13-133218-333
https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-016-9274-y
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2018.5
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Kettrey HH, Lipsey MW. The effects of specialized treatment on the recidivism 
of juvenile sex offenders: A systematic review and meta-analysis. Journal of 
Experimental Criminology. 2018;14(3):361-387

https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-018-9329-3

A melhor evidência disponível não permite uma conclusão confiante de que trata-
mentos especializados para jovens que cometeram delitos sexuais são mais eficazes 
para reduzir a reincidência sexual do que o tratamento geral, como de costume nos 
sistemas de justiça juvenil.

Zane SN, Welsh BC, Mears DP. Juvenile transfer and the specific deterrence 
hypothesis. Criminology & Public Policy. 2016;15(3):901-925.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1745-9133.12222

A presente revisão põe em dúvida uma justificativa importante para a transferência de 
adolescentes para tribunais de adultos: a criação de um efeito dissuasor específico para o 
cometimento de novas infrações. Os resultados sugerem que a transferência de ado-
lescentes para tribunais de adultos pode, na verdade, aumentar as infrações.

Wilson HA & Hoge RD. The effect of youth diversion programs on recidivism: A 
meta-analytic review. Criminal Justice and Behavior. 2013;40(5):497-518.

https://www.dkr.dk/media/8256/uk_youth-crime-prevention-interventions.pdf

A maior probabilidade de resultados positivos de intervenção foi encontrada para inter-
venções abrangentes que visam desenvolver um ambiente mais pró-social para os 
jovens e que não se concentram apenas em fatores de nível individual, como gerencia-
mento de cognição e comportamento. As intervenções que foram mais bem-sucedidas fo-
ram aquelas com multicomponentes ou entregues a toda a família. 63% e 57% das inter-
venções multicomponentes e intervenções familiares, respectivamente, mostraram 
efeitos positivos em termos de redução de comportamento delitivo.

Manuel C, Klint Jørgensen AM. Systematic review of youth crime prevention 
interventions. The Danish National Centre for Social Research; 2013

https://www.dkr.dk/media/8256/uk_youth-crime-prevention-interventions.pdf

A maior probabilidade de resultados positivos de intervenção foi encontrada para inter-
venções abrangentes que visam desenvolver um ambiente mais pró-social para os 
jovens e que não se concentram apenas em fatores de nível individual, como gerencia-
mento de cognição e comportamento. As intervenções que foram mais bem-sucedidas fo-
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Embora as descobertas desse estudo apoiem a mentoria como uma abordagem útil 
para a intervenção para diminuir o risco ou o envolvimento em delitos, a descrição 
limitada do conteúdo dos programas de mentoria e uma variação substancial do que 
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