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O amor mundi diz respeito à realização do ser humano,
que sozinho pode ser perfeitamente o animal laborans ou homo faber ;

mas sem se dirigir aos outros por atos e palavras 
deixa de constituir esse espaço comum 

que lhe permite tornar-se realmente humano.
Hannah Arendt

Por uma sociedade cuidadora nos pareceu o tema que melhor resume 
a luta do “Projeto Integralidade: saberes e práticas no cotidiano das 
instituições de saúde” nesses dez anos de existência. Como projeto-
movimento, esta coletânea, assim com a décima edição do Seminário 
Nacional, que acolhe seu lançamento, visa a um triplo objetivo junto 
aos leitores: a) pensar agindo e reagindo quanto à necessária ênfase 
sobre a responsabilidade coletiva; b) fomentar o cultivo dos sentimentos 
públicos em relação à saúde; e c) defender o cuidado como expressão 
de amor à coletividade. Essa tripla assertiva no permite analisar as 
permanentes tensões entre razão e emoção, espaço e tempo, técnica 
e ética, racionalidade e participação. São questões que constituem o 
leitmotiv epistemológico deste projeto, proporcionando um sinergis-
mo intelectual, acadêmico e científico com os demais convidados e 
pesquisadores associados ao grupo LAPPIS.

Nesses dez anos, organizamos 18 publicações, sendo duas – Ordem 
social, instituições e políticas de saúde no Brasil e Cuidado: trabalho e 
interação nas práticas de saúde – reedições de textos selecionados de 

Por uma sociedade cuidadora: dez anos 
do Projeto Integralidade em Saúde

ROSENI PINHEIRO
ALUISIO GOMES DA SILVA JR.
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Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que 
merecem ser defendidos
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integralidade
ROSENI PINHEIRO e MADEL THEREZINHA LUZ   ARQUIVO PDF
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conceituais e metodológicos
ALUISIO GOMES DA SILVA JUNIOR e MÔNICA TEREZA MACHADO 
MASCARENHAS    ARQUIVO PDF

Onde se lê “recursos humanos em saúde”, leia-se “coletivos organizados de 
produção em saúde”. Desafios para a Educação
RICARDO BURG CECCIM

Demanda em saúde: construção social no campo multidisciplinar da Saúde 
Coletiva
MADEL T. LUZ

O trabalho em equipe como dispositivo de integralidade: experiências 
cotidianas em quatro localidades brasileiras (livro TRABALHO EM EQUIPE p. 
53-72)
CRISTIANA BONALDI, RAFAEL DA SILVEIRA GOMES, ANA PAULA FIGUEIREDO 
LOUZADA e ROSENI PINHEIRO

Usuários, redes de mediadores e associações públicas híbridas na saúde
PAULO HENRIQUE MARTINS (livro CUIDAR DO CUIDADO p. 115-142)
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Sobre os autores  ............................................................................................................................
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autores considerados clássicos para o tema da integralidade, os pro-
fessores Madel Luz e José Ricardo Ayres, respectivamente. Os aportes 
conceituais e metodológicos oferecidos pelos autores inspiram e têm 
invariavelmente inspirado nossas publicações. A primeira coletânea – Os 
sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde – já chegou 
à oitava edição; Construção da integralidade e Cuidado: as fronteiras 
da integralidade estão na quarta edição; Ensinar Saúde e Construção 
social da demanda, estão ambas na segunda edição; e outras, que são 
resultados de pesquisas – Avaliação em saúde na perspectiva do usuário, 
Atenção básica e integralidade e Desinstitucionalização da saúde mental 
deverão ser reeditadas em breve.

A política editorial que nos orienta parte do pressuposto de dis-
seminar e divulgar reflexões inovadoras sobre os saberes e as práticas 
nas instituições de saúde, e tem na Biblioteca Virtual Integralidade 
em Saúde e nas doações feitas a bibliotecas de instituições da área 
de Saúde Coletiva, estratégias-força de nosso compromisso civil com 
a sociedade que nos mantém.

Em 2010, chegamos à décima edição do Seminário Nacional do 
Projeto Integralidade, tendo reunido cerca de dez mil participantes, 
entre pesquisadores, estudantes, profissionais, com um público sempre 
renovado, todos ávidos por trocar conhecimentos, e muitos tendo a 
oportunidade de expor suas idéias e, ao mesmo tempo, ter acesso 
a autores antes vistos apenas em congressos. São ações (seminários 
e coletânea) que buscam dar visibilidade às experiências concretas 
vividas no cotidiano das atividades de ensino, pesquisa e serviço. São 
espaços de encontro e articulação de conhecimentos desenvolvidos por 
diferentes pesquisadores, no sentido de pensar e agir na construção de 
estratégias de defesa do SUS, do direito à saúde e da justiça social. 

Este ano, o LAPPIS adota a ideia de ágora como uma das novidades 
do seminário comemorativo dos dez anos do Projeto Integralidade, 
numa espécie de aproximação com o que ocorria na Grécia antiga. 
Contamos com ágoras temáticas, inspiradas nas ágoras da democracia 
grega, como ambientes e praças públicas, onde os filósofos costuma-
vam difundir suas ideias, possibilitando o debate entre os presentes. 
O caráter público dos espaços aproximava os pensadores das pessoas 
que ali circulavam, oferecendo uma forma de pensar calcada sobre a 

realidade cotidiana da vida. Nos encontros e debates outrora realizados, 
amadureceram-se os valores democráticos, de igualdade e de justiça, 
que sustentam hoje o processo de construção e defesa do Sistema 
Único de Saúde no Brasil e balizam os trabalhos do LAPPIS na busca 
por visibilidade das práticas de integralidade em saúde em todo o 
país. Foram sete ágoras que versaram sobre os seguintes subtemas: 
direito à saúde, reconhecimento e mediações sociais; relações entre 
público e privado na saúde; extensão, pesquisa e ensino na formação 
em saúde; humanização e a gestão da atenção e cuidado; saúde, 
comunicação e sociedade; práticas avaliativas na saúde; e práticas 
integrativas e complementares em saúde. Foram apresentados cerca 
de 70 trabalhos, que integrarão os anais do evento.

Com o intuito de sistematizar o elenco de temas tratados nesses 
dez anos, subdividimos esta coletânea em sete tópicos, dos quais seis 
apresentam 24 textos originais. No primeiro, intitulado “Demanda, 
necessidade e direito ao cuidado”, temos uma reflexão teórico-concei-
tual sobre demanda por cuidado como direito humano, necessidade 
de saúde no que concerne a sua operacionalização nos serviços de 
saúde e o Direito à saúde visto com e pelos agentes da Justiça, onde 
a dimensão da afetividade é problematizada. No segundo tópico, 
“Racionalidades médicas e as práticas de integralidade”, reunimos 
textos dos pesquisadores do Grupo Racionalidades Médicas /CNPq 
que enfatizam os aspectos históricos e desafios epistemológicos para 
sua apropriação no campo da Saúde Coletiva e suas repercussões 
sobre as práticas de integralidade em saúde. No terceiro tópico estão 
concentrados os textos relativos à “formação, multiprofissionalidade e 
cuidado,” cuja tarefa é problematizar questões candentes para efetivação 
de uma política de educação permanente com compromisso público 
com a integralidade, com análises de experiências concretas, tais como 
o AprenderSUS, a adoção da pesquisa como princípio educativo para 
a formação de profissionais, o necessário diálogo entre trabalho e 
formação, destacando-se a multiprofissionalidade como modo de agir 
em saúde na perspectiva da formação. No quarto tópico, encontramos 
textos que tematizam a biopolítica, com ênfase na medicalização, 
comunicação e etnicidade. No tópico seguinte, temos textos que 
apresentam resultados de estudos e análises, versando sobre trajetórias 
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assistenciais, o caráter formativo da avaliação, práticas integrativas 
e críticas à produção de conhecimento e práticas como vetores de 
produção de dispositivos institucionais voltados para a humanização 
da atenção e do cuidado. Segue-se um tópico destinado aos aportes 
teórico-metodológicos e contextuais para estudos da integralidade, 
com textos originais de especialistas importantes do campo da Saúde 
Coletiva e da Reforma Sanitária: Madel Luz disserta sobre questões 
centrais no campo da Saúde Coletiva com repercussões no ensino 
e no cuidado, Paulo Henrique Martins apresenta uma inovação 
metodológica com a proposta da MARES como aporte teórico de 
natureza pós-estruturalista, como uma ferramenta potente de estudos 
sobre o cotidiano e Nelson Rodrigues dos Santos faz um balanço 
sobre o SUS 2010, numa análise instigante e compromissada com 
os valores da Reforma Sanitária. 

No último tópico, selecionamos textos que consideramos contri-
buições importantes aos estudos sobre integralidade no cuidado – ou, 
melhor dizendo, a construção mesmo de uma teoria viva, onde ação 
e discursos configurem recursos epistemológicos para analisar o vivido 
como subsídio à produção de um conhecimento em defesa da justiça 
social e da igualdade.

Esperamos que esta coletânea, assim como o X Seminário do 
Projeto Integralidade, proporcione uma pequena “ágora” para um 
debate coletivo, crítico e dialógico sobre o que estamos fazendo, sendo 
a responsabilidade e o pertencimento público às práticas eficazes de 
integralidade um modo de agir no mundo da saúde – afinal, “não 
estamos no mundo, nós somos o mundo”.1

1 ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.
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Demanda por cuidado como direito 
humano à saúde: um ensaio teórico-prático 

sobre o cuidado como valor dos valores1

ROSENI PINHEIRO

Em 2007, com a realização do VII Seminário Nacional do Projeto 
Integralidade, sobre o tema “Razões públicas para a integralidade em 
saúde: o cuidado como valor”, buscamos discutir e refletir critica-
mente sobre as práticas institucionais de ensino, pesquisa e serviço/
extensão, fundamentadas no princípio da integralidade, no sentido 
de compreender como essas práticas e os saberes que as sustentam 
podem possibilitar a reconciliação entre o pensar e o agir na produção 
de cuidados na saúde. Foram enaltecidas como questões candentes: o 

1 Este texto consiste em uma narração, expressão tomada de empréstimo do imaginário 
arendtiano, sobre as possibilidades de construções teórico-práticas sobre cuidado como direito 
humano à saúde. O termo sociedade cuidadora busca sintetizar o ponto de partida dessas 
construções, que tem seu nascedouro em 2005, com a organização da coletânea Construção 
social da demanda (2004), que inicia a segunda fase do projeto “Integralidade em Saúde: 
saberes e práticas no cotidiano das instituições de saúde”. Após os desdobramentos de pes-
quisas nos anos 2006 e 2007, a autora apresenta suas primeiras reflexões na coletânea Razões 
públicas para integralidade em saúde: o cuidado como valor, no intuito de introduzir a questão 
do cuidado como valor como um modo de se repensar o agir em saúde. Neste texto, a autora 
resume as principais reflexões sobre a possibilidade de sistematização teórico-conceitual desse 
constructo cuidado como direito humano à saúde, tornando objeto do seu pos-doc em curso 
na área da Filosofia do Direito, desenvolvido no âmbito do Núcleo de Direitos Humanos 
(NDH) – Arquivo Hanna Arendt, do Departamento de Direito da PUC-Rio, Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio), que, em parceria com o Centro de Pesquisa em Biopolítica (BIOS), Dipartimento di 
Politiche Publiche e Selte Colletiive (POLIS), da Facoltà di Scienze Politiche da Università 
del Piemonte Orientale, Italia, tem se revelado uma experiência decisiva para ampliação 
dos horizontes da trajetória intelectual da autora. Agradecimentos especiais da autora a 
seus mestres intelectuais e acadêmicos, professores Bethania Assy; Paulo Henrique Martins, 
Kenneth Rochel de Camargo Jr e Madel T. Luz.
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respeito à alteridade com o usuário, o ajuizamento dos atores sobre 
suas ações e a responsabilidade coletiva que os convocam para defesa 
do bem comum, ou seja, a saúde como fonte de vida. Situado no 
contexto de um Estado de Direito no Brasil, entendemos que isto 
inclui, necessariamente, a análise das escolhas acerca dos meios e 
formas de os sujeitos se cuidarem e serem cuidados. 

Este seminário significou um giro epistemológico para definição 
de novos objetos e abordagens de pesquisa, visando a uma revisão e 
atualização sistemática, conceitual e metodológica de nossos estudos. 
Trata-se de um giro epistemológico no pensamento sobre o agir em 
saúde, uma ruptura epistemológica com o pensamento hegemônico 
nesta área, que traz como insígnia o dualismo, porque, segundo Paulo 
Freire, quando se dualiza, se cai num idealismo, ou num objetivismo 
mecanicista que é também idealista.

Concordando com Hartmann (2005, p .1):
o giro epistemológico na perspectiva freriana consiste na supera-
ção do espontaneísmo, das manipulações e da mera transmissão 
de conteúdos e que desemboca na produção do conhecimento da 
própria prática que nos seus começos, poderia ser muito pobre, 
mas na medida em que se teoriza a própria prática, ela assume a 
realidade e cria conhecimento novo que interessa aos despossuídos 
de conhecimento próprio.

Hartmann nos lembra também da critica oportuna de Freire a 
Descartes, quando este filósofo “traz a afirmação de que se “penso, 
logo existo”, o que significaria dizer que, se penso, então saberei, e, 
se sei, então saberão os demais porque lhes transferirei meu saber”. 
O fato de eu saber explicaria o fato de que nós saibamos” (HART-
MANN, 2005,p. 2). Para Freire, o conhecimento deveria funcionar 
radicalmente ao contrário, porque deveria dizer-se que nós pensamos, 
então já penso porque é um pensamento coletivo o que explica o 
saber individual (HARTMANN, 2005). 

Considerando que o pensamento hegemônico na saúde se faz por 
meio de saberes e práticas dicotomizantes, cujo conhecimento deve 
ser apropriado como algo acabado e transferido aos que não sabem, 
a prática se torna desprovida de sentidos, o que traz implicações im-
portantes nas investigações sobre a demanda por cuidado como direito 

à saúde. Essas implicações nos convocaram ao compartilhamento 
de diferentes proposições analíticas, teóricas e metodológicas sobre 
a construção do direito à saúde, sendo o cuidado como valor uma 
categoria que enfatiza o diálogo, a reflexão e a crítica responsável 
sobre as questões que nos inquietam e nos desassossegam em nossas 
atividades, na pesquisa, no ensino e nos serviços.

A busca pela sistematização rigorosa de estudos que qualifiquem 
o tema da integralidade em saúde tem sido o principal objetivo 
do grupo de pesquisa do CNPq LAPPIS, que vem contando com 
valiosas contribuições de pesquisadores associados e convidados de 
diferentes centros de referências nas cinco regiões do país. Tal objetivo 
busca superar o desafio imposto pela fragmentação, dicotomização, 
incompreensão epistemológica, decorrentes da ditadura do monismo 
conceitual e metodológico característico de um certo modo hege-
mônico de produção do conhecimento, do qual a saúde não escapa.

Abriu-se então uma nova agenda de investigações, fruto do amadu-
recimento e redimensionamento de novos objetos e desenvolvimentos 
de abordagens híbridas, coerentes com o campo da Saúde Coletiva, 
cuja interdisciplinaridade como prática investigativa mostrou a im-
portância de se aprofundar a discussão sobre as categorias demanda 
por cuidado como direito humano à saúde. Verificamos que a polis-
semia e polifonia desses termos são evidentes quando são utilizadas 
em diferentes contextos institucionais, que no âmbito da sociedade 
civil, nas comunidades em suas redes primárias, apontam para o 
surgimento de “tecnologias sociais” avançadas a partir de associações 
hibridas pública (MARTINS, 2004b), nas quais o usuário nos oferece 
a crítica, a centralidade das intervenções, com suas diferentes redes 
sociais, dentre as quais esta à rede de serviços de saúde. 

Quando tratamos do tema do cuidado, em 2003, na 2ª fase do 
Projeto Integralidade, elegendo-o como a unidade de fronteiras da 
integralidade em saúde, observamos sua característica de amálgama 
de saberes e práticas, que contribuía tanto para a desconstrução dos 
“modelos ideais”, no que tange a sua insuficiência como artefato teórico-
prático na formulação e implementação das políticas públicas em saúde, 
por meio de programas e projetos, como na identificação e construção 
de práticas eficazes capazes de produzir respostas positivas às demandas 
dos usuários no cotidiano dos serviços (PINHEIRO; LUZ, 2003).
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Como afirmado anteriormente, no VII Seminário (2007) e no 
VIII (2008), os resultados alcançados apontavam claramente para a 
necessidade de se aprofundar essa discussão, como meio de recuperar 
algumas questões latentes, não abordadas ou mesmo discutidas em 
trabalhos anteriores, com o intuito de responder não somente “o quê” 
ou “o que falta” fazer para efetivar a integralidade como direito à 
saúde, mas “como” concretizá-la, sobretudo como avaliá-la.

Concluímos, no primeiro momento, que a tríade demanda, necessi-
dade e oferta configurava-se como nexo constitutivo e constituinte da 
noção de cuidado, sendo o ator central o usuário. A partir da tradição 
do LAPPIS de realizar estudos teórico-conceituais-metodológicos que 
dialogam com conteúdos da filosofia, sociologia, direito e saúde, pro-
pomos o constructo “cuidado como valor do direito à saúde”, de base 
empírica, como artefato epistemológico no estudo das práticas (ação/
atuação) e saberes dos atores, em particular os usuários, envolvidos com 
a produção do cuidado. Entendemos que, com o construto cuidado 
como valor do direito à saúde, oferecemos perspectivas analíticas, não 
pragmáticas, que podem nos auxiliar na realização de estudos sobre as 
ações (incluindo aspectos éticos e morais) dos usuários na efetivação de 
seus direitos, nos quais os termos demanda, necessidade e oferta seriam 
os signos para sua materialização no cotidiano nos instituições de saúde. 

De outro lado, podemos utilizar esses termos como categorias 
analíticas destinadas à compreensão, em maior profundidade, das 
singularidades, mediações e formas de organização pública desses 
usuários no enfretamento de seus problemas de saúde. Essa argu-
mentação se funda na necessidade de conhecermos as percepções e 
atuação dos usuários como sujeitos criadores de tecnologias sociais, 
que também geram dispositivos de processos de produção da integra-
lidade do cuidado, como afirmação do direito à saúde, para além da 
oferta de serviços de saúde. A partir dessa perspectiva construtivista 
e fenomenológica, tomamos como proposição analisadora o construto 
cuidado como valor do direito à saúde, concebendo-a como elemento 
constitutivo e constituinte da integralidade, assim como a demanda 
por cuidado como direito humano à saúde, um direito de cidadania, 
cuja base de observação se sustenta no cotidiano dos usuários em suas 
práticas na busca por cuidado em suas experiências de adoecimento.

Interessa-nos destacar os aspectos culturais como um componente 
importante para ser incorporado em nossos pressupostos teórico-
metodológicos – portanto, tal proposição não se presta a servir 
às exigências de generalização da aplicabilidade de seu uso, como 
previsto nos estudos hegemônicos da Saúde Coletiva, mas constituir 
com um olhar sobre o cotidiano dos atores, destacando a centrali-
dade do usuário na produção de cuidado na saúde em contexto de 
efetivação do direito. 

A partir do reconhecimento do ethos cultural de quem é cuidado 
e de quem cuida, é possível apreender a diversidade e pluralidade dos 
objetos da saúde, cuja ação se faz como um pensamento em movi-
mento, que requer o ajuizamento e a responsabilidade como principais 
vetores político-institucionais. Com isso, parece-nos coerente enfatizar 
a centralidade do usuário neste ensaio, enaltecendo-o como ator 
principal, capaz de nuclear significados sobre cuidado como valor do 
direito, cuja noção não se reduz à definição de um nível de atenção 
do sistema de saúde ou de um procedimento técnico simplificado, 
mas como uma ação integral, que tem significados e sentidos voltados 
para a compreensão de saúde como o direito de ser. 

Isso implica mais uma vez reiterar a importância de se problema-
tizar o conhecimento em saúde de forma ampliada, reflexiva, crítica, 
pois é necessário reconhecer o ethos humano, que inclui repensar o 
modo como tratamos a questão do valor dos valores na sociedade 
contemporânea e as soluções de investigações a ela destinadas (PI-
NHEIRO, 2007). Poderíamos dizer que essa tarefa, por si só, já 
seria constitutiva e constituinte para compreender o cuidado como 
uma ação de razão pública da integralidade em saúde e do direito 
de cidadania. Acreditamos que essa proposição serve de base para 
se compreender os contextos nos quais se inserem esses sujeitos e o 
reconhecimento de seus mediadores e mediações na busca por direitos 
no Estado laico brasileiro.

Justifica-se assim a utilização do construtivismo e da fenomenologia 
como modalidades teóricas compreensivas na fundamentação desta 
pesquisa, tendo em vista sua ampla aplicação no campo da saúde 
(MINAYO, 2007, p. 102), na medida em que com elas podemos 
enfatizar tanto os contextos e as bases sociais, os valores e as crenças 
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historicamente construídas, assim como as relações de dominação eco-
nômica, política e ideológica, tomando a racionalidade, a linguagem e 
a comunidade (construtivismo) como vetores sócio-históricos-culturais. 
Do mesmo modo, buscamos reconhecer modalidades alternativas de 
expressão e tratamento das enfermidades, assim como identificar novas 
formas institucionalizadas de saúde publica, combinando associações 
voluntárias, atenção primária, autocuidado, uso da medicina tradi-
cional, participação da comunidade com estabelecimento de vínculos 
entre educação e saúde (fenomenologia) (MINAYO, 2007, p. 102-105). 

Para avançar nesta compreensão, propomos que sejam incluídos 
temas considerados dialógicos e polifônicos para estudos sobre de-
manda por cuidado como direito humano à saúde. Responsabilida-
de, epistemologia da prática, redes sociais, humanização, avaliação 
e organização dos serviços são algumas das chaves para abertura 
desses diálogos, pois operam como dispositivos de reflexão capazes 
de alargar nossa mentalidade acerca do pensar como uma ação, cujo 
agir em saúde confere uma abertura para revalorização do cuidado 
como exercício da cidadania. 

É útil lembrar que entendemos que o cuidado em saúde é uma 
ação de integralidade que tem significados e sentidos voltados para 
compreensão de saúde como o direito de ser e ter saúde. Considerando 
as contribuições de Foucault, poderíamos pensar o direito de ser na 
saúde no sentido de agir cuidando do outro e de si, cuja pluralidade 
humana se traduz em respeito às diferenças entre os sujeitos, que 
inclui aspectos socioculturais, e aqueles de caráter físico-biológicos, 
relacionados a deficiências ou patologias. Pensar o direito de ter é 
permitir ao usuário participar ativamente da decisão acerca da melhor 
tecnologia médica a ser por ele utilizada, o que seguramente envolve 
relações de poder, de modo a garantir também o acesso a outras 
práticas terapêuticas (naturais).

Construindo argumentos
A política de saúde brasileira tem-nos desafiado a fazer coincidir 

lei e factualidade, exigindo transformar cotidianamente, no plano da 
práxis, o patamar de relação entre Estado e Sociedade, e desta com o 
indivíduo, no intuito de lograr a revalorização da política como ação 

pública num contexto de desigualdades. Analisando o caso brasileiro 
à luz das características do Estado moderno laico, cujas feições na 
letra da lei se firmam, sendo na prática muitas vezes paradoxais, não 
há como deixar de observar, na arena política, como as diferenças 
têm forte expressão nas questões de etnia, gênero e raça, as quais 
atravessam todo o edifício social.

Na saúde, essas diferenças se expressam em lutas políticas por direi-
to a cuidados, que incluem ainda necessidades especiais, demandadas 
por grupos de usuários também especiais, ou seja, pessoas portadoras 
de patologias e deficiências, cujas especificidades vêm reduzindo a 
perspectiva do acesso à saúde como direito às tecnologias médicas e 
assistenciais. Atualmente, verificamos que no Brasil este contexto tem 
gerado um intenso debate sobre a judicialização da saúde, cuja tensão 
entre a hegemonia do conhecimento científico e tecnológico biomédico 
e as concepções doutrinárias do direito (como disciplina) vem colocan-
do em xeque os princípios universais desta política, que tem na tríade 
“justiça social, equidade e integralidade”2 os valores ético-morais de 
dignidade humana e cidadania. Partindo de uma perspectiva haberma-
siana, poderíamos dizer que há uma tensão entre o sistema científico 
colonizador e uma sociedade civil que luta por direitos.

Entretanto, este debate remete à necessidade de problematizar os 
efeitos e repercussões dessas questões na vida cotidiana das pessoas, 
sobretudo nas relações sociais que se estabelecem na construção 
dessas demandas. Isto porque a incorporação de tecnologias na saú-
de deslinda o fio da navalha entre um novo modo de controle da 
sociedade civil pelo Estado e um processo de hipermedicalização da 
sociedade contemporânea, em meio a uma civilização tecnológica 
descontrolada. Recorremos a Hannah Arendt, que em suas obras A 
condição humana e As origens do totalitarismo, sobretudo nesta última, 
nos convoca a pensar e reagir contra os sinais de perigos decorrentes 
do divórcio entre a política e a racionalidade moderna (ir)responsável, 

2 Integralidade consiste em um dos princípios infraconstitucionais da política de saúde do Estado 
brasileiro, promulgado desde 1988, É definida legalmente, como um conjunto articulado de 
ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, em cada caso, nos níveis de complexidade do 
sistema. A integralidade no cuidado é compreendida como uma ação social, fruto de interações 
democráticas dos sujeitos nas repostas as demandas por cuidado a saúde.
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que, devido a sua estreita relação com a racionalidade tecnológica, 
acaba por enaltecer sua pretensão humana de controlar a totalidade 
da realidade. Em outras obras, essa autora nos alerta que, entre o 
passado e o futuro temos o presente, como espaço-tempo de exercício 
da condição humana, ou seja, para podermos pensar o que estamos 
fazendo e reagir com uma reflexão crítica sobre os efeitos e repercussões 
de nossos atos. O presente é um espaço-tempo de acontecimentos, 
de esperanças e de imprevisibilidade. Nesse sentido, nos parecem 
oportunas as contribuições teóricas e metodológicas da autora, pois 
teríamos um referencial analítico potente capaz de nos auxiliar a 
compreender situações atuais, muitas delas bastante preocupantes 
na dinâmica societária moderna. Por exemplo, a supremacia que o 
sistema científico exerce sobre a vida cotidiana, o corpo e as relações 
sociais, de cunho totalizante, poderia colocar em risco os direitos de 
existência humana digna e coletiva no mundo atual. 

Se considerarmos que o pensamento hegemônico na saúde se faz 
por meio de saberes e práticas dicotomizantes e generalizantes (por 
que não, totalizantes?), cujo conhecimento deve ser apropriado como 
algo acabado e transferido aos que não sabem, essa racionalidade (ir)
responsável torna a prática de cuidado um valor do direito humano 
à saúde desprovida de sentidos, saberes e ações. Significa dizer que a 
experiência humana, na perspectiva do mundo, passa a ser desprezada 
em prol da interioridade não-compartilhada do self, como diria Arendt, 
a qual caracterizaria mais uma “sociedade de indivíduos”, parafraseando 
Nobert Elias, sendo regida por uma concepção egoica racional. Para 
contrapor essa concepção, que perpassa todas as relações sociais, a 
saúde é o campo que requer uma natureza humana, de caráter mais 
socializante, de defesa da vida, a cujo imperativo ético não se pode 
renunciar. Desprezar a experiência humana como fonte de valores 
éticos impõe-nos redefinir nossas ações como um processo dinâmico 
de (re)contextualização da vida em sociedade, pois é a partir dela 
que construímos e reconstruímos o mundo que habitamos. 

O direito à saúde foi definido pela Convenção de 2000, do 
Comitê Internacional em Direitos Econômico, Social e Cultural 
(CIDESC), como “um direito humano fundamental indispensável 
para o exercício dos outros direitos humanos. Todo ser humano 

tem o direito de usufruir o mais alto padrão de saúde que o leve a 
viver uma vida digna”. Entretanto, não basta que o direito à saúde 
esteja expresso somente na letra da lei; é necessário torná-lo prática 
concreta no cotidiano dos serviços prestados à população. É sabido 
que existem diferentes autores, como Habermas, que interpretam 
o Estado como um sistema colonizador; entretanto no caso bra-
sileiro, na ação geradora do efetivo exercício desse direito, temos 
identificado evidências de efeitos descolonizadores. Isto porque, no 
Brasil, a saúde é um direito fundamental, de relevância pública, 
cujo imperativo é a prestação positiva do Estado no sentido de 
concretizá-la e ampliá-la a todos os cidadãos.

Podemos inferir que a saúde se apresenta como um campo de 
lutas, um espaço de construção de saberes e práticas, de características 
emancipatórias e genuínas, com a inclusão de novos atores sociais na 
arena da política. No artigo 196 da Constituição brasileira, observa-se 
que a saúde é um “direito de todos e dever do Estado” (Constituição 
da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988), o que 
denota a pretensão universalizante desse direito. Entretanto, torna-se 
necessário analisar teoricamente novos pressupostos conceituais e epis-
temológicos capazes de reforçar a tese do direito à saúde como direito 
humano, o que nos exige a realização de pesquisas numa perspectiva 
investigativa interdisciplinar, cujas análises não se reduzam ao caráter 
normativo, procedimental e abstrato de operacionalização numa visão 
funcionalista. É preciso apreender as práticas cotidianas dos agentes 
sociais nas instituições (jurídicas e de saúde), no sentido de nos 
permitir mapear os sentidos e significados atribuídos, entendendo-as 
como parte integrante de configurações de avanços e obstáculos na 
afirmação do direito à saúde como direito humano.

O cuidado como valor do direito humano à saúde mantém um 
nexo axiológico com os princípios constitucionais do Estado brasileiro, 
que define os atributos da política de saúde com base em três pilares 
doutrinários: universalidade, integralidade e participação. Nesse senti-
do, a ideia de cuidado como valor ganha força teórica com as teorias 
aqui propostas e seus desdobramentos, por sua aplicabilidade no campo 
da Saúde Coletiva. Interessa-nos destacar os aspectos sócio-políticos e 
culturais como componentes importantes para serem incorporados em 
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nossos pressupostos teórico-metodológicos; portanto, tal proposição 
não se presta a servir às exigências de generalização da aplicabili-
dade de seu uso, como previsto nos estudos hegemônicos da Saúde 
Coletiva (Medicina Social e Saúde Pública), mas constituir-se num 
olhar dos atores, destacando a centralidade do usuário3 na produção 
de cuidado na saúde em contextos de efetivação do direito. A partir 
do reconhecimento do ethos cultural de quem é cuidado e de quem 
cuida, é possível apreender a diversidade e pluralidade dos objetos da 
saúde, cuja ação se faz como um pensamento em movimento, que 
requer o ajuizamento e a responsabilidade como principais vetores 
político-institucionais.

Daí a pertinência e relevância desta reflexão, em buscar alternativas 
teóricas interdisciplinares, características do campo da Saúde Coletiva, 
sendo as categorias de visibilidade social, responsabilidade e pertenci-
mento público contribuições do campo da filosofia, direito, sociologia 
e história que fortalecem as teorias sobre as relações existentes entre 
as dinâmicas societárias e a factualidade de uma política de saúde 
universalista, como proposta na Constituição brasileira. O direito à 
saúde como prática social deriva da construção de outros direitos 
sociais que vêm sendo conquistados, frutos da luta cotidiana travada 
pela sociedade civil nos espaços públicos em torno da ampliação da 
noção de igualdade. Luta que envolve movimentos sociais, segmentos 
da sociedade civil organizada e agentes públicos, em diferentes espaços 
públicos, cuja atuação pavimenta a construção de novas demandas, 
numa postura afirmativa de direitos que inclui não somente direitos 
sociais, mas a reivindicação de “direitos culturais”.

3 A ideia da centralidade no usuário surgiu como uma categoria empírica de estudos realizados 
por nosso grupo de pesquisa, sobre o tema da avaliação dos cuidados em saúde, nos últimos 
cinco anos. Assumir essa categoria significa dizer que se está enfatizando a pessoa, e não as 
tecnologias, a doença, mas para produção de vida, não se reduzindo a ações de prevenção, 
promoção e cura de doenças. Na Constituição brasileira, o usuário é a denominação do 
representante da sociedade civil em processos deliberativos na política de saúde, sobretudo 
na escolha da terapêutica por ele utilizada (PINHEIRO; MARTINS, 2009). De acordo 
com o sociólogo Paulo Henrique Martins, pesquisador ordinário do Conselho Nacional 
de Pesquisa, líder do movimento antiutilitarista M.A.U.S.S, o usuário é uma categoria que 
deve ser desnaturalizada, na medida em que é uma construção social; retirando o caráter 
substantivo desse termo, possibilitamos visibilidade de ações e mediações de transformações 
sociais neste campo especifico da saúde (PINHEIRO; MARTINS, 2008). 

Para defender essa tese, nos ancoramos no argumento de que é 
mister construir articulações teórico-práticas capazes de refletir sobre 
a necessária reintegração do agir e pensar na produção do cuidado 
em saúde. Nesse sentido, propomos a integralidade como dispositivo 
legal-institucional, portador de valores ético-políticos, que têm no 
cuidado sua maior expressão como atividade humana. Daí surge um 
questionamento subjacente a essa argumentação, que diz respeito à 
concreta capacidade que temos, como sujeitos políticos que somos, 
de pensar sobre nossas próprias ações. Partimos do entendimento 
de que pensar, no sentido arendtiano do termo, é uma atividade 
genuinamente humana e cerne de sua condição que, como prática, 
nos exige a formação de um juízo (julgamento) e a imputação de 
responsabilidades (pessoal e coletiva) com o mundo por nós habitado. 
A escolha do cuidado como tema central teve como critério principal 
a natureza intrinsecamente humana do seu ato face à finitude do 
homem, ou seja, o cuidado configura o próprio agir em saúde, que 
inclui diferentes dimensões políticas, sociais, econômicas e culturais. 
Dessa forma, o cuidado como valor de direito humano à saúde se 
presentifica como o agir responsável, e por isso, como experiência do 
mundo vivido (PINHEIRO,2007). 

Desenvolver esse diálogo nos parece fundamental, mas não tri-
vial, que se ancora na argumentação sustentada ao menos por três 
ideias: a primeira, relacionada a alguns usos do termo cuidado na 
saúde que nucleiam um conjunto de sentidos atribuídos pelos agentes 
do campo em suas práticas no cotidiano das instituições de saúde, 
com o intuito de apreender indícios dos saberes que as sustentam. A 
segunda, que o cuidado como valor revela a importância de se con-
siderar o ethos humano e as implicações do conhecimento na saúde 
ao tratar a questão. E a terceira, que se torna necessário refletir sobre 
o significado do ethos e da valoração do modo como essa capacidade 
humana atribui sentidos ao mundo que habitamos, e como o cuidado 
como valor nos exige o reconhecimento do ethos de quem cuida e é 
cuidado (PINHEIRO, 2007). 

Sem dúvida, estamos diante de uma síntese, que exigirá maior 
aprofundamento para ampliar a discussão de certas questões. Interessa-
nos contudo, nesta leitura, que de algum modo os efeitos dessa subor-
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dinação influenciaram decisivamente o divórcio entre o pensamento e 
ação na produção do conhecimento ocidental contemporâneo, o qual 
a racionalidade moderna científica nunca deixou de reafirmar. De 
forma análoga, podemos observar que esses efeitos trazem repercussões 
importantes, já apontadas no início deste texto, uma das quais diz 
respeito à separação clássica entre filosofia e política. Seus conteúdos, 
quando articulados, possibilitam diálogos epistemológicos produtivos 
e necessários ao desenvolvimento da capacidade humana de valorar 
e constituir seu ethos, sobretudo na sua maneira de conhecê-los e 
analisá-los. Na esteira das abordagens teórico-metodológicas que pro-
pomos como fundamento deste ensaio, destacamos a fenomenologia, 
que tem nas proposições de Alfred Shultz, Hannah Arendt e Axel 
Honneth seu campo de definições, trazendo na sua fundamentação a 
busca pela superação da dicotomia entre o idealismo e o positivismo.

Propondo fundamentos 
É importante abrir um parêntese para propor fundamentos teórico-

conceituais que auxiliem na compreensão desta proposta. Defende-
mos que as proposições de Alfred Schultz, Hannah Arendt e Axel 
Honneth nos permitem constituir um núcleo epistemológico capaz 
de promover uma inter-relação entre história, política e vida, como 
vetores-conhecimentos para compreender a ação no mundo, a ação 
como agir humano-político e ação como reconhecimento recíproco. 
Nesse sentido, o ponto de partida é a crítica às teorias científicas, 
em especial as de inspiração positivista, tão apegadas à objetividade 
que só percebem a ciência como meio de conhecimento possível. São 
autores que trazem novas perspectivas fenomenológicas e construti-
vistas, que têm na reciprocidade (Alfred Schultz), responsabilidade 
(Hannah Arendt) e reconhecimento (Axel Honneth) categorias-chave 
de compreensão da demanda por cuidado como direito humano à 
saúde. Vejamos alguns aspectos teóricos desses autores.

O ponto de reflexão mais vigoroso de Alfred Schultz diz res-
peito a pensar a ação no mundo da vida e das relações sociais. 
Para o autor, o mundo das relações sociais consiste em orientações 
e condutas no mundo da vida, que são em grande parte influen-
ciadas por formas linguísticas, por sistemas de orientação cultural 

preexistentes, pelos outros seres humanos (a perspectiva de partida 
é individual), base para a construção de uma teoria das InterAções 
sociais. As experiências imediatas de outros são valorizadas, pois 
surgem num ambiente de comunicação comum, de um ambiente 
situacional – ou seja, o que acontece na situação comum é vivido 
em comum, mas cada pessoa a vivencia de acordo com sua própria 
experiência da situação da qual a outra é uma parte: o Nós. Cada 
pessoa não somente vivencia a si própria na situação, mas vivencia 
também o vivenciar da situação pela outra pessoa.

Nessa perspectiva, o autor destaca a reciprocidade (de motivos e 
de perspectivas) como uma forma de viver no mundo da vida, o que 
significa viver em envolvimento interativo com muitas pessoas, redes 
de relacionamentos – a reciprocidade de motivos é dinamizada pela 
compreensão mútua. A intercomunicação exige um código interpre-
tativo conhecido por todos, vendo na relação face a face o protótipo 
de todas as relações sociais. O professor Paulo Henrique Martins, 
sociólogo da saúde, tem sido um dos autores nacionais que mais têm 
aprofundando tal perspectiva. 

Já a filósofa Hannah Arendt pode nos auxiliar a repensar o cuidado 
como um agir político e valor ético na construção de práticas efica-
zes de integralidade, com a apropriação de suas categorias – espaço 
público, julgamento e responsabilidade coletiva –, como referências 
político-filosóficas capazes de fornecer subsídios epistemológicos 
para justificar a reintegração entre o agir e o pensar na saúde. Além 
disso, reiteremos a proposição de trabalhos anteriores, de adotar a 
responsabilidade como categoria para compreender o ethos das práticas 
eficazes de cuidado como um modo de agir, concretizar o princípio 
da integralidade em saúde como política. A ideia de espaço público 
configura um encontro da produção do comum, de visibilidade, 
onde as experiências de vida, que no caso da saúde podem incluir as 
experiências de adoecimento e de sofrimento, se presentificam como 
formas de narração do vivido.

No caso da saúde, a busca por cuidado é constitutivo e constituinte 
da própria demanda por direito à saúde como direito humano, que 
nos exige a revalorização ou transvalorização dos valores fundantes 
da ideia de necessidade, oferecendo-nos uma crítica consistente à 
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participação do homem na vida da polis, sendo as filosofias de Kant 
e Rosseau seus principais campos de inflexão. Com o julgamento, 
é possível entender que o ato de julgar tem reflexo no agir do ator 
político, ou seja, é o agir político, que se expressa na forma como eu 
me singularizo no espaço público. Na saúde poderíamos denominar 
de espaços públicos os encontros cotidianos na rede de serviços de 
saúde, tais como consultas, reuniões de conselhos, colegiados de 
serviços, ou seja, seriam espaços que dão visibilidade à forma como 
me corporifico, na tomada de posição política, em que assumir a 
responsabilidade coletiva significa consubstanciar as condições neces-
sárias para desenvolver legitimidade, assim como analisar sua práxis.

E por último, a noção de responsabilidade coletiva, que consiste 
no desenvolvimento de uma capacidade de se deixar afetar por aquilo 
que é público, ou seja, exige um agir desinteressado diante do outro 
– uma imaginação ética (imaginação arendtiana, que requer o cultivo 
de sentimentos públicos no cotidiano das práticas dos sujeitos. Não 
se cultiva só de fora para dentro, mas de dentro para fora – por 
meio da qual se concretiza pelo exercício de uma liberdade que é 
relacional e não individual. 

Com Axel Honneth, a teoria do reconhecimento nas relações de 
amor, de respeito e de solidariedade nos recoloca um posicionamento 
inovador, quando aliado às duas perspectivas anteriores. O reconhe-
cimento é entendido como as lutas moralmente motivadas de grupos 
sociais, tentativa coletiva de estabelecer institucional e culturalmente 
formas ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo por meio do 
qual vem a realizar a transformação normativamente gerida pelas 
sociedades. Tal transformação é criada por princípios integradores, 
a saber: a) relações de amor (relações primárias – ligações emotivas 
fortes desenvolvendo a autoestima confiança em si mesmo e no mundo 
que vive); b) relações de respeito (adjudicação do direito – princí-
pios morais universalistas – as relações jurídicas geram autorrespeito 
– consciência de poder se respeitar a si próprio, porque ele merece 
respeito de todos os outros); c) relações de solidariedade (a orientação 
por valores – espaço de positividade de estima social que lhe permita 
referir positivamente suas propriedades e capacidades concretas.

Com essa teoria, é possível recolocar em análise algumas ex-

periências concretas de construção de estratégias comunitárias de 
enfretamento de problemas de saúde, permitindo ainda compreender 
a multiplicidade de mecanismos de construção do reconhecimento 
e sua dependência com o nível de formalização dos sujeitos na cena 
institucional, assim como as relações intersubjetivas estabelecidas 
para sua efetivação. Isto porque, de acordo com Honneth, a partir 
do reconhecimento intersubjetivo, inter-humano, os sujeitos garantem 
a plena realização de suas capacidades, diretamente relacionadas à 
autorrealização dos sujeitos e à construção da justiça social. A ênfase 
na intersubjetividade proposta por Axel Honneth encontra recipro-
cidade afirmativa com a ideia de cultivo de sentimentos públicos 
destacados por Hanna Arendt em suas obras, e com as perspectivas 
interacionistas de Schultz. 

Conciliar perspectivas fenomenológicas contribui para nossa tese 
de que os sentimentos públicos são frutos de ações intersubjetivas co-
munitárias, na medida em que buscam conciliar as ideias de inclusão 
política e felicidade pública, propostas por Hannah Arendt, assim 
como a ideia de reciprocidade de perspectivas defendida por Shultz. 
Configuram outras possibilidades de analisar os elementos constitutivos 
e constituintes do cuidado como valor – nos quais o cotidiano e a 
experiência constituem a narração das políticas da vida em sociedade. 

À guisa de conclusão
Pensar numa abordagem que concilie a filosofia e a política é 

uma das proposições subjacentes deste texto, buscando alguns desses 
diálogos. Estes vão se enredando, atravessando as ideias e argumentos, 
de modo a consubstanciar a tese do cuidado como valor do direito 
humano à saúde, pois se trata de um modo de agir político, uma 
atividade humana que não podemos deixar de considerar. Se a vida 
é fonte de valor, a saúde é um bem comum, é premente a exigência 
de reconhecer o ethos humano, entendido aqui como o modo como 
o homem organiza sua vida, seja nas particularidades da esfera pri-
vada, seja nas singularidades produzidas no grupo, na comunidade 
– enfim, no mundo por nós habitado. É diante dessa perspectiva que 
se formula o tópico seguinte: a questão do valor dos valores e suas 
implicações no cuidado.
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Definimos como valor o que está intrinsecamente ligado à cons-
tituição de sentido, e o sentido é algo que só o ser humano pode 
realizar – assim como o ethos do ser humano possui uma ética, que é 
capaz de valorar, de dar sentido à sua existência, a fim de optar entre 
várias possibilidades de ser. E é justamente a valoração do mundo 
que define o tipo das escolhas e a finalidade das ações. Afinal, são 
as escolhas e as ações que determinam o sentido humano da vida. 
Por sua vez, apreendemos o ethos como possuidor de dois aspectos 
inseparáveis que se relacionam à valoração, mas noutra perspectiva: a 
dimensão da vida individual regida por costumes e hábitos privados; 
e a dimensão da vida coletiva (a política) constituída pelos costumes 
e hábitos que regem a vida em comunidade. 

Dessa compreensão podemos inferir que, seja na vida privada, 
seja na vida política, o ethos configura a própria dimensão prática da 
mesma, pois é dela que se forja a maneira de compreender e organizar 
a conduta. Poder-se-ia dizer, ainda, que a ciência e a arte são aspectos 
importantes da vida, mas, como atividades teóricas, não se ocupariam 
dessa função axiológica. No entanto, entendemos que sua produção 
dá sentido ao mundo, pois consiste em modos de apresentá-los, 
representá-los, criticá-los e ressignificá-los. Trata-se de um raciocínio 
coerente com o imaginário arendtiano, que sem dúvida sofreu fortes 
influências de Heidegger, mas que em sua produção fica obscuro.

Poderíamos imaginar os espaços-cotidianos da saúde como espa-
ços públicos – e como tal, o cuidado em saúde – nesse amálgama 
da almejada reintegração do pensar e do agir, tornando visíveis os 
sujeitos sociais e seus valores, frente a outros valores de outros sujei-
tos que se reconhecem como habitantes do mesmo mundo do qual 
todos fazem parte. Diante desta argumentação, qual seria o ethos do 
cuidado como valor? Respondemos que é a responsabilidade, pois se 
aninha à visibilidade e ao sentimento de pertencimento público, aos 
quais valores são atribuídos e corporificados.

Se é nos espaços públicos que a política se materializa (e por que 
não a política de saúde?), podemos afirmar que encontramos um lugar 
de reconhecimento do ethos, ou seja, do exercício da responsabilidade 
como vetor de produção do cuidado como valor do direito à saúde, que, 
encarnado nos sujeitos, define suas escolhas e avalia seu agir como 

reflexo do seu pensamento em ação. Para tanto, os sujeitos necessitam 
da formação de um ajuizamento, sem deixar de se responsabilizar pelos 
efeitos e repercussões das escolhas por eles decididas, as quais incidem 
sobre o outro. Nesse sentido, entendemos como sendo “o outro” o 
próprio usuário em suas redes na busca por cuidado de saúde, que nas 
práticas cotidianas dos serviços, nos processos de trabalho, no discurso 
e na ação dos atores são evocadas como demandas e necessidades. A 
oferta na saúde, por muitas vezes, produz respostas não tão positivas, 
expressas por atitude de descuido, de desrespeito à dignidade humana, 
provocando silenciamentos daqueles que nunca foram ouvidos. 

Daí surgem outras perguntas: de que modo “agir pensando as-
sim”? Qual seria o “espírito prático”, como diria Gramsci, capaz de 
incentivar esse modo de ser e fazer, em sociedades fragmentadas, que 
fazem questão de “demarcar” a secular separação entre aqueles que 
pensam e aqueles que agem, ou entre aqueles que sabem e aqueles 
que fazem? Que atitude-prática seria capaz de superar tal decalagem? 
Entendemos que essa atitude se configura a partir de uma ética da 
responsabilidade, que na saúde tem nas práticas eficazes de integra-
lidade uma abertura de possíveis (PINHEIRO; GUIZARDI, 2004). 

Acreditamos que, assumindo essa direção conceitual, encontramos o 
auxílio necessário para problematizar as questões relacionadas à práxis 
do direito à saúde como direito à incorporação de novas tecnologias 
médicas, cientificamente comprovadas, que rejeitam muitas vezes a 
dimensão de civilidade. A relação entre responsabilidade e política 
na saúde, a partir da desconstrução e reconstrução das noções de 
comunidade e coletividade, configura um recurso teórico capaz de 
aproximar a ideia de promessa como a faculdade política par excellence, 
no sentido arendtiano do termo, de constituição de novas formas de 
cuidado da humanidade. Para desenvolvermos perspectivas analíticas 
capazes de compreender a responsabilidade coletiva como um agir 
político, teremos que repensar as categorias demanda, necessidade e 
oferta como noções e ações voltadas para a geração de valores éticos 
para produção do bem comum – a saúde. 

Trata-se de modos de agir, uma maneira peculiar de manejar e 
reduzir a possível clivagem entre prática e teoria, possibilitando in-
terferir nas dinâmicas entre trabalhadores, equipes e usuários e suas 
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redes sócio-familiares, no sentido de problematizar e construir solu-
ções resolutivas para as demandas e necessidades dos sujeitos. Além 
disso, influenciar incessantemente os padrões de comunicação entre 
os diferentes, e daí estimular uma maior lateralização para a produ-
ção do comum, em conformidade com os preceitos éticos e técnicos. 
Uma política capaz de deflagrar movimentos de experimentação no 
campo das práticas de saúde, no sentido de afirmar os princípios 
éticos humanitários como valores fundantes dessa política, o que 
requer incessantes movimentos de inclusão dos sujeitos na produção 
do cuidado, em particular do usuário. Trata-se de uma inovação 
epistemológica que assume a inclusão como constructo de uma ação 
política, capaz de inverter a ideia do “deve ser” para o “como fazer”, 
onde o objeto não se reduz ao dado (a doença, o ciclo de vida), 
nem desaparece na prescrição dos procedimentos, pois, como tal, 
a inclusão reclama seu objeto, que consiste em produzir o comum. 
Daí identifica-se ao menos uma inflexão para sua aplicação prática de 
influenciar os modos de gerir e de cuidado em saúde, qual seja: como 
produzir o comum considerando os interesses e necessidades dos sujeitos?

O comum, no sentido do filósofo francês François Jullien, se 
define como sendo o político. Ou seja, o comum trata daquilo que 
se compartilha, não aquilo que é semelhante. Abriga a ideia de per-
tença que configura comunidade, e pode se legitimar em progressão, 
por extensão gradual, como que delineando níveis sucessivos de comu-
nidade aos quais um indivíduo ou grupo pode ser integrado. Por sua 
vez, observa-se uma tendência histórico-filosófica do comum que se 
caracteriza mais fortemente no sentido de se descerrar do que de se 
fechar. O autor acrescenta que o comum evolui de um espaço de 
inclusão e de convergência para um local onde as particularidades 
se diluem, onde os interesses privados e específicos brandem suas 
contradições em igualdade de condições, com transparência, possi-
bilitando a emergência do diálogo e da política. 

Diante dessa definição, os leitores são convidados a refletir sobre 
a pertinência da ideia de se considerar os interesses dos sujeitos para 
produzir o comum – por extensão, a saúde como bem comum –, pois 
entende-se que se trata de um paradoxo que tem raízes nas crenças e 
valores que fundam a própria concepção de política na esfera pública, 

cuja negação do outro se dá pelo exercício do direito de ter poder 
sobre a vida de todos, em detrimento do direito de ser diferente, mas 
lutando pela inclusão de todos os implicados. Isto porque, como nos 
ensina François Jullien, conhecer o outro é humanizar e ampliar a 
moral, restabelecendo a possibilidade de sua refundação e permitindo 
buscar uma moral que admita a crítica da suspeita.

Parece evidente que vivenciamos, nos processos de trabalho em 
saúde, uma tentativa frustrada de conciliar interesse e produção do 
bem comum, pois se aproximaria muito mais da concepção medieval 
do que humanística de agir em coletividade. Na primeira, as cor-
porações profissionais têm o bem comum que não se liga à política, 
mas apenas a reciprocidade de interesses materiais e espirituais entre 
vários indivíduos. Essa compreensão é consubstanciada pela afirmação 
de Hannah Arendt, de que a promoção do social teve como fator 
fundamental a progressiva subordinação da esfera pública aos interesses 
privados dos indivíduos, cujos meios de reiteração desse processo se 
deu a partir do desenvolvimento das atividades artísticas privadas 
(romance, música e poesia) até a estandardização dos comportamentos 
de conformismo da sociedade – dentre os quais as convenções sociais 
dos salões, a burocracia, a economia, o cientificismo, estatística etc. 
São meios que influenciam, até os dias de hoje, as diferentes dimen-
sões da vida, das quais o social, por extensão a saúde, não escapa. 

Entretanto, para a autora, o comum é o próprio fundamento 
do que é público (e por que não o político?), ou seja, tantas outras 
ações que se designam como políticas, sobretudo aquelas que se 
centram nas ideias de acessibilidade e visibilidade (e por que não, de 
responsabilidade?), pois é no modo de gerir e cuidar que buscamos 
a liberdade no agir, um agir que não mais enfatizaria a liberdade 
como um atributo individual, mas relacional. 

Daí advém nossa última indagação sobre a possibilidade dos su-
jeitos – trabalhadores, gestores, docentes, estudantes e usuários – de 
poderem agir “desinteressadamente”, que longe de ser neutro, teria 
como desdobramento de suas ações a promoção de efeitos universais 
dos princípios dos SUS. Talvez dessa forma, em particular, gestores, 
docentes e trabalhadores pudessem interferir no modo como os 
indivíduos têm-se utilizado, cada vez mais, da liberdade do espaço 
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público – processo de trabalho – para se esquivarem a esse mesmo 
espaço, o que não prejudicaria o indivíduo, mas afetaria a dimensão 
desse espaço público, como um coletivo de sujeitos que lutam para 
tornar o direito à saúde como algo universalizável.

Nesse sentido, a produção do comum acaba por requerer a inclusão 
de uma noção de comunidade como um conceito-operativo, no qual 
os diferentes sujeitos considerem as redes sócio-familiares como vetores 
de ações inclusivas na produção do cuidado, potencializando os modos 
oferecidos na prática cotidiana nas instituições de saúde para resolver 
as demandas por cuidado como direito humano à saúde. Pensamos 
que, deste modo, as ações dos trabalhadores, gestores e docentes 
poderão propiciar práticas eficazes de lateralizações de experiências 
de vida, como ação primeira de ampliação da força de se afirmar a 
própria vida, não somente agora, mas para as gerações futuras. 
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Introdução
Não restam dúvidas quanto à importância atribuída ao tema das 

necessidades no campo da Saúde Coletiva. Em uma primeira mirada, 
é fácil constatar que a referência ao termo necessidades de/ou em 
saúde é recorrente na produção científica da área. Contudo, um olhar 
mais detido sobre o conteúdo desta produção revela que, embora o 
termo seja constantemente evocado em trabalhos que abordam modelos 
assistenciais alternativos, políticas de humanização em saúde ou de 
controle/participação social e integralidade em saúde, entre outros, 
raramente é um dos alvos de discussão das publicações. São ainda 
mais escassos aqueles que focalizam dimensões conceituais.

Esse fato pode ser evidenciado através dos achados de Campos e 
Bataiero (2004), em pesquisa bibliográfica sobre a produção científica 
brasileira sobre necessidades de saúde. O trabalho considerou as pu-
blicações disponíveis na base LILACS (Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde) a partir da legalização do SUS, 
em 1990. A partir dos descritores da base BIREME necessidades 
básicas, determinação de necessidades de cuidados de saúde, determina-
ção de necessidades de saúde, e necessidades e demanda de serviços de 
saúde, os autores localizaram 82 títulos. Destes, selecionaram-se 73, 
cujos resumos revelavam a centralidade no tema das necessidades de 
saúde. Na análise constatou-se que, do conjunto de artigos selecio-
nados, “apenas sete (9,6%) faziam alguma referência ao conceito de 
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necessidades de saúde” (p. 611). Os autores concluem, com base nas 
publicações científicas investigadas, que a tendência dos serviços de 
saúde continua a ser a de identificar necessidade de saúde e doença (esta 
última apreendida como expressão biológica ou, no máximo, como 
expressão biopsíquica no corpo individual de um sujeito abstrato). 

Em outro estudo de revisão, Barros e Chiesa (2007) analisaram 
42 trabalhos nacionais que abordam os conceitos de autonomia e 
necessidades de saúde, localizando duas vertentes principais relativas 
a este último: necessidades biológicas e necessidades sociais, por vezes 
concebidas de modo entrelaçado, adquirindo assim a denominação 
de necessidades biopsicossociais. No primeiro grupo, prevalecia a 
racionalidade clínica; no segundo, teorias vinculadas ao processo 
de reprodução social da realidade, entendendo que a diferenciação 
das necessidades na sociedade era definida pela inserção de classe 
dos indivíduos. Os autores evidenciaram o predomínio de traba-
lhos que reduziam o objeto do cuidado em saúde às necessidades 
exclusivamente biológicas.

Há mais de uma década, Lilia Schraiber e Bruno Mendes Gon-
çalves (1996) chamaram a atenção para o fato de que as necessidades 
de saúde são quase sempre entendidas pela ótica da assistência e, 
deste modo, são representadas pela procura e pela oferta de ações 
nos serviços de saúde. Em outras palavras, necessidades de saúde 
equivaleriam ao consumo de um determinado serviço de saúde. Tal 
concepção termina por reduzir o objeto da atenção à saúde à presta-
ção de serviços. Neste sentido, os achados dos estudos antes referidos 
revelam que a tendência de simplificar o conceito de necessidades 
persiste e se estende ao domínio da produção intelectual. 

Considera-se, portanto, oportuno recolocar o tema das necessi-
dades de saúde na agenda de debates do campo de Saúde Coletiva, 
particularmente quando se coloca a meta de construir o cuidado 
integral em saúde. Para além das lacunas na produção científica, 
ressalta-se aqui a pertinência de seguir problematizando dimensões 
conceituais, dilemas éticos e desafios políticos institucionais da ope-
racionalização do conceito de necessidade na saúde pública. Estes 
argumentos ganham força se considerarmos que o setor saúde se 
insere a passos largos na lógica que rege o mercado e a sociedade 

de consumo. Nesse contexto, tornam-se mais evidentes as tensões 
entre racionalidade distributiva e justiça social. Coloca-se assim o 
desafio de pensar em um desenho ou um conceito operativo de 
necessidade que sublinhe seu caráter social, mas que seja capaz de 
fundamentar práticas estatais de bem estar social (ALONSO, 1999). 

A discussão proposta neste ensaio se inicia com um breve diálogo 
com teóricos do tema da necessidade, sinalizando potencialidades de 
suas contribuições, bem como algumas armadilhas conceituais que esta 
categoria expressa. Em um segundo momento, são problematizados 
os desafios frente à incorporação da categoria necessidades de saúde 
pelas políticas públicas de saúde ou na microesfera dos serviços de 
saúde. Cabe ainda enfatizar que o convite para escrever um artigo 
que integrasse uma coletânea organizada a partir do mote “Por uma 
sociedade cuidadora” constituiu, em si mesmo, uma fonte inspiradora 
na construção do presente texto. 

O conceito de necessidade: definições e modelos teóricos 
A partir do enfoque funcionalista, Malinowsky (1970) desenvol-

veu, na década de 1930 (publicado posteriormente), uma tipologia 
para classificar as necessidades humanas em dois grandes grupos: 
as necessidades primárias, como comer, dormir e realizar atividades 
sexuais; e as secundárias, estas de tipo instrumental e interativas, 
vinculadas a processos produtivos e das relações coletivas. Na con-
tinuidade, é apontado todo um conjunto de estruturas ou sistemas 
sociais que poderiam ser entendidas enquanto necessidades sociais 
de caráter institucional, e que estavam inexoravelmente imbricadas 
com as duas primeiras. Inscrevem-se aqui os sistemas de comunica-
ção (linguagem, signos), de controle social e os sistemas simbólicos 
(envolvendo crenças, leis). Para compatibilizar ditas necessidades, o 
modelo de Malinowsky (1970) considerava também a existência de 
sistemas mais complexos de tomada de decisão ou de legitimação 
social. Inserem-se neste eixo instituições de caráter regulador nos 
planos jurídico, religioso e governamental.

Posteriormente, Maslow (1955), desde a perspectiva da psicologia 
social, formulou uma escala funcional para mensurar necessidades 
básicas composta de cinco categorias principais: necessidades fisio-
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lógicas; de segurança; afetividade; autoestima; autodesenvolvimento 
ou autorrealização. Este conjunto de necessidades se relaciona de 
tal modo que, à medida que uma necessidade é satisfeita, a subse-
quente assume seu lugar. A concepção de Maslow defende ainda a 
ideia de que os primeiros tipos de necessidades demandariam uma 
ação coletiva e podiam ser consideradas de caráter cívico, enquanto 
que a satisfação das últimas situa-se no plano da realização indi-
vidualista, sendo assim, de tipo egoísta. A despeito de sua forte 
penetração na esfera do marketing comercial, esta proposta foi 
fortemente criticada entre cientistas sociais por sua simplificação 
e posicionamento ideológico. 

Apoiada na vertente marxista, a filósofa húngara Agnes Heller 
(1986) desenvolveu, nos anos 80, uma teoria de necessidades, a qual 
foi muito bem acolhida entre teóricos e intelectuais do campo da 
Saúde Coletiva. A tipologia proposta por ela abrangia as seguintes 
classes de necessidades: naturais, fundamentais e sociais ou social-
mente determinadas. Sobre as “necessidades naturais”, a própria 
autora considera que estas não chegam a configurar um conjunto de 
necessidades, sendo, em realidade, condições essenciais de existência. 
Já as necessidades fundamentais, são reconhecidas pela autora como 
eminentemente “necessárias”:

são aquelas necessidades surgidas historicamente e não dirigidas 
à mera sobrevivência, nas quais o elemento cultural, o moral e o 
costume são decisivos e cuja satisfação é parte constitutiva da vida 
“normal” dos homens pertencentes a uma determinada classe, de 
uma determinada sociedade. (HELLER, 1986, p. 142) 

Heller não se limitou à definição conceitual, incluindo na sua 
discussão o contexto de produção ou determinação das necessidades. 
Nesta linha, ela destacou que os tipos de necessidade se configuram 
na dependência de suas finalidades. Por exemplo, quando referidas 
a bens materiais e espirituais, é preciso considerar necessidades de 
caráter político, de vida social ou de trabalho. Da mesma forma, 
devem ser considerados os meios ou condições que serão acionados 
“em um determinado tempo ou para uma determinada classe [...] 
tudo para viabilizar satisfação das suas necessidades (vitais) e das 
‘necessidades necessárias’ (HELLER, 1986, p. 33). Ao focalizar 

as respostas sociais às necessidades que se apresentam numa dada 
sociedade, sua proposta aporta elementos que se aproximam do 
modelo concebido por Malinowsky, embora, aqui, a categoria classe 
social é claramente referida.

Em publicação posterior (HELLER; FEHÉR, 1999, p. 43), relati-
vizam-se algumas das posições marxistas em torno da determinação 
das necessidades. É questionada, por exemplo, a definição de “falsa 
necessidade” sob o argumento de que o surgimento de várias novas 
necessidades de cunho irracional constitui “razão suficiente para que 
se chegue à conclusão de que todas as necessidades devem ser con-
sideradas como reais, e não só racionais”. Para justificar a recusa em 
reconhecer como legítimas todas as necessidades que se apresentam, 
ela assinala que a adoção de uma divisão rígida entre racionalidade 
de valor e racionalidade de meta torna-se irrelevante quando apli-
cada às necessidades. Em se tratando de necessidades “irracionais”, 
valores e metas podem ser igualmente obscuros, pois a insatisfação 
pode surgir como um estado de descontentamento indeterminado. 
Neste caso, nem a própria pessoa “sabe por que “não encontra seu 
lugar” ou por que vive em estado de constante ansiedade”. Nestes 
termos, a primeira exigência para reivindicar a legitimidade de uma 
necessidade é compreender a origem da sua insatisfação. O processo 
pelo qual um determinado tipo de necessidade é relacionado com 
um determinado tipo de valor pode ser denominado de reivindicação 
de uma necessidade. 

Ao mesmo tempo, a autora problematiza a incessante produção 
de necessidades na sociedade dita pós-moderna a qual classifica como 
“sociedade insatisfeita”:

A ideia de “sociedade insatisfeita” busca captar a especificidade 
de nossa época mundial da perspectiva das necessidades ou, mais 
particularmente, da criação, percepção, distribuição e satisfação 
das necessidades. Isso sugere que a forma moderna de criação, 
percepção e distribuição de necessidades reforça a insatisfação, 
independente de alguma necessidade concreta ser ou não de fato 
satisfeita. Além disso, sugere que uma insatisfação geral atua como 
uma vigorosa força motivacional na reprodução das sociedades 
modernas (HELLER; FEHÉR, 1998, p. 29).
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A incidência da sociedade tecnológica e consumista sobre a pro-
dução e distribuição de necessidades sociais foi alvo das reflexões da 
filosofia crítica de Marcuse (1973). O autor assinala que neste tipo 
de sociedade manipulam-se as necessidades a partir de um dispositivo 
de pré-condicionamento. Um processo que impõe aos indivíduos um 
estilo de vida baseado no consumo supérfluo e que atende prin-
cipalmente aos interesses de instituições sociais. Neste cenário, as 
necessidades não brotam do indivíduo; são determinadas por forças 
externas que o indivíduo não controla. Marcuse (1973) distingue, 
assim, entre necessidades verdadeiras e falsas. Entre estas últimas, 
estariam todas aquelas cujo conteúdo e função são exteriormente 
determinados e, sobre as quais, os indivíduos não têm controle. Para 
exemplificar este processo, o autor descreve que passa a não haver 
distinção entre a conveniência do automóvel de seu uso simbólico, 
enquanto expressão de status. 

No caso da saúde, a indústria farmacêutica e de tecnologia sani-
tária se encarregam de seduzir a população e produzir a valorização 
simbólica em torno do consumo de seus respectivos produtos. Cabe 
advertir, também, sobre o efeito paradoxal associado ao processo de 
satisfação de necessidades no campo sanitário. Como ressaltaram 
Schraiber, Mendes Gonçalves (1996), a organização social das ações e 
serviços de saúde opera, simultaneamente, respondendo e instaurando 
necessidades. Em outros termos, verifica-se uma dinâmica circular nos 
serviços de saúde, na qual a satisfação de necessidades da população, 
em um contexto favorável, contribui para reiterar necessidades ou 
produzir outras, incessantemente novas. 

Seguindo na busca de um modelo teórico-operacional que possa 
apreender os vários aspectos inerentes ao fenômeno das necessida-
des humanas, merecem destaque as proposições de Doyal e Gough 
(1991). A tese principal dos autores é de que existem necessidades 
básicas comuns a todos os seres humanos em qualquer tempo, so-
ciedade e cultura: “embora a satisfação das necessidades humanas 
básicas possa variar, essas necessidades não são passíveis de varia-
ção”. Preliminarmente, rejeitam, portanto, concepções naturalistas, 
relativistas e culturalistas das necessidades. Seguindo, inicialmente, 
uma perspectiva similar a outras proposições, Doyal e Gough (1991) 

distinguem necessidades básicas e não básicas e acrescentam necessi-
dades vinculadas a aspirações, preferências ou desejos. As necessidades 
básicas se distinguem das demais a partir de um princípio básico: a 
não satisfação de ditas necessidades implicariam em sérios prejuízos 
à vida humana, seja do ponto de vista material ou de atuação na 
condição de sujeitos informados e críticos: “as necessidades humanas 
básicas estipulam o que as pessoas devem conseguir se querem evitar 
sérios e prolongados prejuízos” (DOYAL; GOUGH, 1991, p. 50).

Definem-se como sérios prejuízos os impactos negativos cruciais 
que impedem, ou põem em sério risco, a possibilidade objetiva dos 
seres humanos de viver física e socialmente em condições de poder 
expressar suas capacidades de participação ativa e crítica. São, por-
tanto, danos cujos efeitos nocivos independem da vontade de quem 
os padece e do lugar ou da cultura em que se verificam. Os autores 
enfatizam que a noção de “sérios prejuízos”, assim como a de neces-
sidade, não podem ser relativizadas. 

Os autores situam a saúde física no rol das necessidades básicas, mas 
salientam a dimensão social intrínseca à satisfação de dita necessidade: 

saúde física [...] é necessidade básica, porque sem a provisão devida 
para satisfazê-la os homens estarão impedidos inclusive de viver. Esta 
é basicamente uma necessidade natural que afeta a todos os seres 
vivos e que, em princípio, não diferencia os homens dos animais, 
embora, como já foi salientado, o modo de satisfazê-las requeria, 
no que se refere aos homens, provisões de conteúdo humano-social. 
(DOYAL; GOUGH, 1991, p. 50). 

Quando se analisa a abordagem da categoria necessidade de saúde 
no contexto brasileiro, identifica-se a incorporação de concepções fun-
cionalistas e marxistas, sendo esta última predominante, especialmente 
na produção das décadas de 1980 e 1990 (primeira metade). Como 
já foi mencionado, as proposições de Agnes Heller, de base marxista, 
se destacam entre os marcos de referência na abordagem do tema das 
necessidades de saúde no Brasil. Contudo, pode-se dizer que persiste 
a necessidade de refinamento conceitual da categoria necessidade de 
saúde. São muitos os interrogantes que colocam em manifesto as 
lacunas em torno da precisão deste termo. Para citar alguns deles, 
caber recuperar as indagações de Le Grand (1988):
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Que se entende por necessidade? A quantidade de serviços que 
os indivíduos desejam? Sua “demanda” de tratamento, como os 
economistas entendem o termo, isto é, a quantidade de tratamento 
que comprariam ao preço vigente se estivesse disponível? O tra-
tamento que um profissional considera necessário em cada caso? 
(LE GRAND, 1988, p. 56).

A resposta à questão principal – ou seja, como definir de neces-
sidade de saúde? – vem sendo traduzida, como já referido anterior-
mente, quase sempre pela ótica da demanda-oferta de serviços de 
saúde. Em Stratmann (1975), encontramos que necessidade de saúde 
corresponde ao primeiro elo de uma cadeia de decisões associadas à 
busca de cuidados e a utilização de serviços de saúde. Para esse autor, 
a primeira necessidade sentida pelo indivíduo é sempre biológica (um 
desconforto, uma dor ou o reconhecimento de uma patologia). Só 
posteriormente, surgem os outros elos da cadeia como a necessidade de 
cuidados médicos, inicial e subsequentes. Estes últimos, determinados 
tanto pela identificação de novas necessidades, quanto pelo grau de 
satisfação (do paciente) com o serviço recebido. 

Donabeddian (1973), adotando uma visão semelhante, define 
necessidade enquanto uma “requisição potencial de serviços” e propõe 
o conceito de “equivalentes de necessidades” para referir-se aos com-
ponentes ao suprimento de serviços ou outros recursos necessários à 
provisão dos serviços potencialmente requeridos. Para ele, é necessário 
superar a polissemia em torno do conceito de necessidade, o qual é 
utilizado para referir-se a elementos diversos (estado vital, uso/demanda 
de serviços, níveis de suprimento (recursos). Cabe indagar, contudo, 
se lidamos aqui com uma polissemia em torno de um conceito, ou, 
se antes, estamos diante de uma categoria complexa, cuja definição 
agrega inexoravelmente diferentes dimensões?

Aposta-se aqui na segunda alternativa. É imprescindível reconhecer 
que, frente à complexidade inerente ao tema das necessidades de saúde, 
devem ser rechaçadas concepções reducionistas e instrumentais deste 
conceito, dominantes no âmbito das políticas públicas de saúde ou 
da organização dos serviços sanitários (SCHRAIBER; MENDES-
GONÇALVES, 1996). Reitera-se, portanto, a convergência, referida 
em trabalho anterior (TRAD, 2006), com a proposição de Cecílio 

(2001, p. 116), na qual são vislumbrados diferentes sentidos do ter-
mo necessidades de saúde, desde a ótica dos sujeitos. São eles: 1) a 
busca de algum tipo de resposta para as más condições de vida que 
a pessoa vivenciou ou está vivenciando (do desemprego à agressão no 
lar); 2) a procura de um vínculo efetivo com algum profissional; 3) 
a necessidade de ter maior autonomia no modo de andar a vida; 4) 
ter acesso a alguma tecnologia de saúde disponível, capaz de melhorar 
e prolongar sua vida.

Universal, singular, integral: desafios na operacionalização 
do conceito de necessidades em saúde 

Desde a ótica do planejamento/programação nos serviços, é 
importante priorizar focos de intervenção e definir metas, seguindo 
uma lógica que considera as necessidades específicas de determinados 
grupos sociais, ou outra, que privilegia os problemas que afetam o 
conjunto da população. Apresenta-se já neste momento o desafio de 
conciliar critérios de universalidade, equidade e de justiça social. Para 
agregar um pouco mais de complexidade a essa tarefa, caberá ainda 
analisar a factibilidade ou viabilidade das ações a serem propostas, 
de modo a ampliar as chances de se obter os resultados esperados. 

A tensão entre utilidade social e equidade é, certamente, um dos 
desafios que se apresentam quando se pretende uma política ou ser-
viço de saúde comprometidos com o reconhecimento de necessidades 
de saúde, em seu sentido ampliado. Fortes (2008) apresenta alguns 
questionamentos importantes, ao problematizar o equacionamento 
entre os princípios de utilidade social e equidade. Ele argumenta que, 
se por um lado há uma obrigação moral de disponibilizar o cuidado 
em saúde, por outro há o fato iniludível de que os recursos são insu-
ficientes para atender a todas as demandas. Neste cenário, ressalta o 
autor, é imperativo decidir que necessidades devem ser priorizadas e/
ou racionadas o que, por vezes, se traduz em escolher quem vai ter 
oportunidade de continuar a viver, às vezes quem vai morrer ou, ainda, 
quem vai ter suas necessidades de saúde atendidas em primeiro lugar.

Dentre as medidas racionalizadoras aplicadas pelo setor saúde, 
Fortes (2008) destaca: a não incorporação de determinadas prestações 
de cuidados de saúde (ex. reprodução assistida ou cirurgias estéticas); 
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restrições do acesso aos cuidados por idade; escolhas hierarquizadas 
entre alternativas de cuidados disponíveis, dentro dos limites de 
recursos do sistema. Por fim, o autor interroga se “a observância do 
princípio ético da utilidade social se oporia ao princípio ético da 
equidade?” ou, ainda, se a alternativa para superar esses dilemas ou 
problemas de natureza ética estaria no aumento dos recursos para 
a saúde. Referindo-se ao Brasil, Fortes (2008) coloca-se favorável a 
uma política de médio prazo que garanta mais recursos financeiros 
para o setor. Ao mesmo tempo, amparado no pressuposto de que o 
administrador público deve priorizar o atendimento das necessidades 
coletivas, ele defende o emprego do princípio da utilidade social ba-
seado em critérios como magnitude, força produtiva, transcendência 
e custos/benefícios. Com base nestes critérios, argumenta o autor, as 
políticas de saúde no caso brasileiro devem priorizar a população mais 
pobre, do mesmo modo que deveriam ser evitados investimentos em 
atividades de alto custo e de baixa cobertura populacional. 

Stotz e Araujo (2004) destacam o fato de que a perspectiva ra-
cionalizadora no âmbito das políticas de saúde se traduz na seguinte 
fórmula: o Estado prioriza investimentos públicos em serviços clínicos 
essenciais e ações básicas de saúde pública, dirigidos principalmente à 
população mais pobre dos países periféricos, ao passo que o âmbito 
dos serviços hospitalares ficaria a cargo do mercado. Se a fórmula 
parece simples, a legitimidade social das políticas racionalizadoras é 
bastante limitada. Na Europa Ocidental, o desmonte do Estado de 
Bem-Estar Social, conduzido por governos de direita, enfrentou a 
resistência da maioria dos trabalhadores em decorrência do fato de que 
a legitimidade da ordem social capitalista repousa na proteção social 
do trabalho. No caso do Brasil, enfatizam Stotz e Araujo (2004), 
o bem-estar constitui um desafio ainda maior, considerando fatores 
próprios do país, tais como a pobreza, a desigualdade social ou os 
déficits de cobertura e qualidade dos serviços públicos fundamentais, 
incluindo saúde, saneamento básico e educação.

É inconcebível a ideia de necessidades como referidas a sujeitos 
abstratos, indiferenciados no que diz respeito à sua inserção de clas-
se (STOTZ, 2005), ou a outros traços identitários como ciclo de 
vida, etnia, gênero, etc. Ao mesmo tempo, a valorização excessiva 

de condições particulares relativas a diferentes grupos sociais pode 
conduzir a uma atuação fragmentada, bem como favorecer uma 
maior competitividade por recursos (CAMPOS; BATAIERO, 2004). 
A despeito dos riscos apontados acima, é importante reconhecer que 
a compreensão acerca das necessidades específicas de determinados 
grupos sociais no âmbito dos serviços constitui tanto um princípio 
ético, quanto um requisito indispensável para a efetividade das práticas 
de saúde. Para ilustrar este ponto de vista, convém destacar algumas 
situações emblemáticas a partir de estudos que abordaram grupos 
considerados vulneráveis. Um primeiro exemplo pode ser extraído do 
trabalho de Santos e Shiratori (2004), que abordou o universo de 
deficientes auditivos. Um grupo que, como aponta as autoras, enfrenta 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde, agravada pela ausência 
de instrumentos necessários para obtenção de informações. O estudo 
reconhece a presença de obstáculos à satisfação de necessidades bá-
sicas de saúde comuns a toda a sociedade entre esta população, mas 
destaca, principalmente, desafios associados às necessidades intrínsecas 
ou específicas deste grupo. 

A falta de canais eficazes de comunicação entre o paciente e o 
profissional é um dos problemas enfatizado pelo estudo. Referindo-
se, especificamente, ao âmbito da enfermagem, Santos e Shiratori 
(2004) identificam alguns fatores que contribuem para este quadro: 
a maioria dos profissionais não conhece “Libras” (Língua Brasileira 
de Sinais); nos serviços de saúde, não há intérpretes disponíveis, o 
que mostra que, com todo o desenvolvimento técnico científico da 
enfermagem, ainda há o predomínio da visão biomédica quando se 
trata da formação profissional – foco na doença, sem a preocupação 
na adequação da realidade do doente. Outra necessidade remete 
ao enfrentamento da discriminação, preconceito ou indiferença 
sofrida por indivíduos deste grupo diante dos profissionais, já que 
enfermeiros e médicos direcionam as informações para o acompa-
nhante sem qualquer cuidado ou preocupação. Trata-se de superar 
a invisibilidade do paciente, assim como a negação do direito deste 
enquanto cidadão livre e autônomo. 

Outra situação estudada é a que remete à população idosa, ilustrada 
no trabalho de Piccini (2006), o qual destaca, inicialmente, que a 
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saúde dos idosos representa um dos grandes desafios para a saúde 
pública na contemporaneidade. O texto ressalta, ainda, o aumento 
significativo desta população no Brasil. Ao explorar as necessidades de 
saúde deste grupo, foram identificadas, especialmente, as consideradas 
crônicas e que demandam cuidados permanentes. Entre os resultados 
encontrados, podem ser destacados os seguintes: um quinto dos idosos 
da Região Sul (19%) e um terço (28%) do Nordeste não tinham 
autonomia para sair de suas casas sem companhia, A necessidade de 
cuidados domiciliares regulares esteve presente para 11% dos idosos 
das comunidades das unidades tradicionais e para 19% das do PSF 
na Região Sul e para 24% dos idosos das comunidades das unidades 
tradicionais e 25% das do PSF no Nordeste.

Para concluir este tópico, convém remarcar algumas condições 
indispensáveis na tarefa de identificação e atendimento das necessida-
des de saúde. São requeridos, neste processo, critérios, instrumentos e 
habilidades específicas. Conforme ressalta Porto (2002), os indicadores 
geralmente utilizados para mensurar necessidades de saúde da popu-
lação, como perfis demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, 
apresentam limitações importantes. No que se refere à apreensão de 
necessidades específicas entre os vários grupos sociais, pode ser des-
tacado como um limite o baixo poder explicativo destes indicadores 
– sobretudo quando estes expressam unicamente variações biológicas 
naturais, não incorporando variações intragrupos etários decorrentes, 
entre outros, de fatores sociais. Sobre os indicadores epidemiológicos, 
Porto (2002) destaca enquanto uma fragilidade no se manejo, a falta 
de informação pertinente e a baixa confiabilidade da existente.

Mattos (2004) adverte que a apreensão ampliada das necessidades 
dos sujeitos implica englobar tanto as ações de assistência como as 
voltadas para a prevenção de sofrimentos futuros; exercitando a 
capacidade de contextualizar adequadamente a oferta e reconhecer 
o momento oportuno. Ele salienta que uma primeira dimensão da 
integralidade se expressa na prática, pela capacidade dos profis-
sionais de responderem ao sofrimento manifesto (que motivou a 
demanda espontânea). Porém, esta resposta deve se articular com o 
desenvolvimento de ações ou procedimentos preventivos. Impõe-se, 

portanto, a inclusão de mecanismos de busca sistemática daquelas 
necessidades mais silenciosas e que extrapolam a experiência indivi-
dual do sofrimento no cotidiano do trabalho em saúde (MATTOS, 
2004). Além de exercer uma escuta mais sensível, os profissionais 
de saúde precisam considerar a realidade social na qual os discursos 
são produzidos (TRAD, 2006).

No rol de elementos ou critérios a serem considerados na abor-
dagem das necessidades de saúde, deve ser incluída a questão da 
vulnerabilidade. Na sua operacionalização pelos serviços, pode ser 
útil a taxonomia proposta por Ayres et al. (1999), que distingue 
três categorias principais: vulnerabilidade individual, vulnerabilidade 
social e vulnerabilidade programática. As duas primeiras relacionam-se 
com a qualidade e o acesso de informações sobre saúde (abrangendo 
determinação de problemas ou do enfrentamento) por parte dos 
indivíduos, assim como a capacidade destes (cognitiva ou material) 
de participar das decisões político-institucionais do setor. A vulnera-
bilidade programática remete à capacidade das instituições de saúde 
de controlar e enfrentar enfermidades, incluindo competências de 
tipo gerencial e disponibilidade de recursos, bem como do grau e 
qualidade dos compromissos institucionais dos recursos.

Não podemos esquecer também que o manejo do tema das neces-
sidades de saúde pelos serviços não pode ocorrer de modo unilateral, 
num contexto no qual compete à população demandar e ao serviço 
atender. Tal dinâmica configuraria uma abordagem vertical e assis-
tencialista. Deve-se, ao contrário, apostar em modelos baseados na 
construção de uma comunidade cada vez mais ativa e empoderada, 
de indivíduos que possuem autonomia para fazer escolhas informadas, 
sendo, portanto, capazes de tomar decisões relativas à sua saúde e a 
de seu grupo social (OLIVEIRA, 2005).

Convém, assim, investir em estratégias que favoreçam a relação 
entre profissionais de saúde e usuários dos serviços, reafirmem os 
compromissos destes com a melhoria das condições de vida da 
população, mas, ao mesmo tempo, fomentem a autonomia dos 
usuários em relação a identificação e satisfação de suas necessidades 
(PINHEIRO et al. 2007).
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Considerações finais
Quando se aborda o tema das necessidades de saúde, ficam patentes 

três ordens de dificuldades. A primeira é de caráter conceitual, haja vista 
que não há consenso quanto às definições de necessidades essenciais e 
outras, que podem ser reconhecidas como contingenciais. As polêmicas 
se instauram, principalmente, quando se trata de discutir que neces-
sidades são de fato legítimas ou mesmo se tal questão é pertinente. 
Neste sentido, o conceito de necessidade coloca em manifesto a tensão 
entre potência e carência: se o que nos falta, em dada circunstância, 
nos move, enquanto, em outras, nos aniquila. Outro dilema que se 
apresenta contrapõe universalidade e relativismo. Conforme sentencia 
Riechmann (1999, p. 20), “a opressão política e social pode justificar-se 
tanto apelando ao relativismo ético, quanto ao universalismo moral”. 

O segundo desafio é de ordem institucional ou organizacional. 
Partindo do pressuposto de que, no âmbito das políticas e serviços 
sanitários, deve-se considerar o sentido holístico de necessidades de 
saúde, o qual abrange dimensões biopsicossociais, a resposta institucio-
nal às demandas constitui uma missão bastante complexa. Na esfera 
gestora, responsável pela tomada de decisão, fará toda a diferença a 
importância atribuída às necessidades de saúde, bem como o sentido 
a ele conferido. Aspectos que se expressam, por exemplo, na definição 
de prioridades e diretrizes organizacionais.

É importante reconhecer que atributos como qualidade, efetivi-
dade e eficiência, referidos aos sistemas de saúde, são imprescindíveis 
para reduzir o gap entre necessidade e satisfação. É consenso tam-
bém que as políticas públicas devem assumir o compromisso com o 
enfrentamento da desigualdade e iniquidade existente na sociedade. 
Concorda-se com Stotz e Araujo (2004), que a meta de assegurar a 
saúde como um direito universal em um contexto mundial de crise 
e contenção dos Estados de Bem-Estar Social é um desafio político 
de grandes proporções, particularmente, no tocante à adequação dos 
sistemas públicos de saúde às necessidades da população.

Por fim, se apresentam os desafios no plano do processo de traba-
lho no cotidiano dos serviços de saúde. Uma condição indispensável, 
quando se pretende atender, ainda que parcialmente, às necessidades 

de saúde de uma dada população, é conseguir identificá-las. Em 
outras palavras: para atender à necessidade alheia, é preciso antes 
reconhecê-la. Isto implica operar no terreno da alteridade, desde uma 
perspectiva que resista às tentações etnocêntricas e generalizantes. A 
construção de padrões e perfis sociodemográficos e epidemiológicos, 
ainda que necessários, revela-se limitada quando se trata de apreender 
dimensões mais complexas.

Deste modo, é preciso investir em novas tecnologias no trabalho 
em saúde. A incorporação de dispositivos hermenêuticos que favoreçam 
uma escuta mais sensível na interação com o outro será bem-vinda 
neste processo. 
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Introdução: afetividade em saúde
O direito à saúde tem recebido destaque do cenário contemporâneo 

das instituições jurídicas. Em 2009, a cúpula do Judiciário brasileiro – 
o Supremo Tribunal Federal (STF) – realizou audiência pública para 
debater os desafios relacionados à efetivação do direito à saúde no 
Brasil, sobretudo no que concerne à concessão de medicamentos. O 
STF recebeu a presença de 50 especialistas, entre advogados, defensores 
públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, professores, 
médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), nos dias 27, 28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de maio de 
2009.1 Os resultados foram bastante promissores, servindo como parâ-
metro decisório de ações presentes e futuras do Judiciário na matéria.

Em 2010, como exigência direta da Audiência Pública, o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) – órgão administrativo destinado ao 
controle e à transparência administrativa e processual do Judiciário 
mediante ações de planejamento, coordenação, controle administra-
tivo e aperfeiçoamento no serviço público da prestação da Justiça – 
publicou a Recomendação nº 31. Esta tem como objeto orientar os 
Tribunais na adoção de medidas visando a subsidiar os magistrados 
para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais 
envolvendo a assistência à saúde.

1 Todos os resultados, relatórios e vídeos da Audiência Pública podem ser acessados em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude 
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A exposição de motivos da recomendação, que foi confeccionada 
por um grupo de trabalho constituído no interior do CNJ, elenca 
a razão de sua aprovação e publicação: a) o grande número de de-
mandas envolvendo a assistência à saúde em tramitação no Judiciário 
e o representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses 
processos judiciais; b) a carência de informações clínicas prestadas 
aos magistrados a respeito dos problemas de saúde enfrentados pelos 
autores dessas demandas; c) os medicamentos e tratamentos utilizados 
no Brasil dependem de prévia aprovação pela ANVISA, na forma do 
art. 12 da Lei nº 6.360/76 c/c a Lei nº 9.782/99, as quais objetivam 
garantir a saúde dos usuários contra práticas com resultados ainda não 
comprovados ou mesmo contra aquelas que possam ser prejudiciais aos 
pacientes; d) as reiteradas reivindicações dos gestores para que sejam 
ouvidos antes da concessão de provimentos judiciais de urgência e a 
necessidade de prestigiar sua capacidade gerencial, as políticas públicas 
existentes e a organização do sistema público de saúde.

Deste modo, o CNJ dispôs que os Tribunais devem, dentre ou-
tras medidas, celebrar convênios que objetivem disponibilizar apoio 
técnico composto por médicos e farmacêuticos para auxiliá-los na 
apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes, observadas 
as peculiaridades regionais. Além disso, determina que magistrados: 
a) procurem instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios 
médicos, com descrição da doença, inclusive CID, contendo pres-
crição de medicamentos, com denominação genérica ou princípio 
ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em geral, com posologia 
exata; b) evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não 
registrados pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as 
exceções expressamente previstas em lei; c) ouçam, quando possível, 
preferencialmente por meio eletrônico, os gestores, antes da apre-
ciação de medidas de urgência; d) incluam a legislação relativa ao 
direito sanitário como matéria no programa de direito administrativo 
dos respectivos concursos para ingresso na carreira da magistratura, 
além de incorporar o direito sanitário nos programas dos cursos de 
formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados; d) pro-
movam visitas dos magistrados aos Conselhos Municipais e Estaduais 
de Saúde, bem como às unidades de saúde pública ou conveniadas 

ao SUS, dispensários de medicamentos e a hospitais habilitados em 
Oncologia como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Comple-
xidade em Oncologia (CACON).

O teor da referida recomendação constitui um avanço significativo 
em termos de efetivação do direito à saúde, pois confirma o real dever 
do Estado em prestar a assistência em saúde em todos os níveis de 
complexidade, incluindo-se as dimensões curativa e preventiva. Apesar 
disso, dentre os diversos dispositivos elencados na recomendação, é 
possível identificar duas bandeiras fundamentais do movimento sa-
nitário que não se refletiram em seu texto: o participacionismo e a 
busca pela eliminação da hierarquia entre os profissionais de saúde. 
A prevalência do gestor na definição de quais medicamentos são per-
tinentes ao tratamento, inclusive devendo ser “ouvido” previamente 
pelo magistrado, associado à própria prevalência dos “médicos” para 
incorporação dos saberes e práticas clínicas no interior da decisão 
judicial, permite afirmar que muito ainda deve ser percorrido pelo 
Judiciário brasileiro.

Entretanto, em termos de política de saúde, os resultados da au-
diência pública do STF e da recomendação do CNJ se constituem 
como verdadeiros avanços institucionais do Judiciário. Tradicional-
mente, a saúde fora analisada judicialmente como mais um direito 
social, sem considerar suas peculiaridades específicas necessariamente. 
A necessidade de celeridade das decisões, a relação direta com o di-
reito à vida, a complexidade do que significa tratamento e prevenção, 
são elementos que diferenciam o direito à saúde dos demais direitos 
sociais. O reconhecimento por parte desta singularidade é um dos 
principais avanços institucionais do Judiciário, a exemplo dos julgados 
realizados na última década.

Mas até que ponto o reconhecimento basta para a efetivação do 
direito à saúde? De fato, reconhecer esta singularidade do direito à 
saúde e deferir pedidos realizados pelos usuários não necessariamente 
implicam sua efetivação concreta. Na medida em que as partes ingres-
sam nas instituições jurídicas, pode-se operar a desconsideração de suas 
peculiaridades, anseios e, inclusive, uma desafetivização das relações sociais 
abrangidas pela cura ou prevenção. As tensões entre as concepções de 
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justiça e seu reconhecimento no interior das instituições jurídicas são 
um elemento marcante das decisões judiciais. Mais precisamente, ao 
deferir uma liminar, ao conceder um medicamento ou ao permitir a 
realização de um exame, o juiz, apesar de em muitos casos realizar a 
prática do reconhecimento, não necessariamente estabelece estratégias de 
afetividade. Com a liminar em suas mãos, o usuário pode ter acesso ao 
medicamento ou ao atendimento, porém é fundamental compreender 
que a saúde também enseja um dever dos próprios profissionais de 
saúde em desenvolver a afetividade por meio da integralidade – uma 
bandeira consagrada do movimento sanitário, que as instituições jurí-
dicas têm timidamente incorporado em suas ações.

De fato, o acolhimento e o vínculo são componentes do direi-
to à saúde, porém são imponderáveis nas decisões judiciais sobre 
concessão de medicamentos, deferimento de exames, etc. O código 
binário decisório de “sim” ou “não”, “lícito” ou “ilícito”, “legal” ou 
“ilegal” não necessariamente suscita a discussão sobre “como”, “de que 
forma”, “sob que condições”, etc. Em meio a diversas discussões no 
campo da Saúde Coletiva a respeito da necessidade de acolhimento, 
as instituições jurídicas ainda se encontram num passo anterior: o 
reconhecimento. A existência do direito não implica necessariamente 
seu reconhecimento, e o reconhecimento de um direito não implica 
necessariamente afetividade. As decisões judiciais no Brasil evidenciam 
o avanço do Judiciário em termos de reconhecimento. A concessão de 
medicamentos, o deferimento de exames, a realização de tratamen-
tos de alta complexidade, já são temas pacíficos no âmbito judicial, 
desde que orientados pelos critérios elencados pela Recomendação nº 
31 do CNJ (em que pesem a lógica médico-centrada e o incipiente 
participacionismo expresso em seu texto). Porém, de posse de um 
mandado judicial, o usuário não necessariamente terá a garantia 
de acolhimento e afetividade por parte do profissional de saúde no 
momento da entrega do medicamento, da realização do exame ou 
na definição do tratamento.

Isto significa que os principais desafios atuais não se encontram 
propriamente no reconhecimento por parte das instituições jurídi-
cas das diversas dimensões do direito à saúde, mas sim na própria 
superação da ideia de saúde como fornecimento de medicamento, 

disponibilização de serviços ou ampliação de cobertura. O elemento 
da afetividade passa a ser fundamental na compreensão do aspecto 
humano e vivo que todo direito possui, e o princípio da integralidade 
é fundamental nesta compreensão.

Neste texto, será realizada uma discussão sobre a dimensão da 
afetividade como elemento fundamental da decisão judicial que, ao 
reconhecer a titularidade do direito á saúde por parte dos usuários, 
deve incorporar o princípio da integralidade como elemento basilar 
na execução da decisão. Para tal, no próximo tópico será discutido 
como o processo judicial não se reduz à perspectiva médico-centrada, 
pois se trata de um fato social global total, o que enseja a discussão 
sobre a complexidade da efetivação judicial do direito à saúde. Em 
seguida, será realizada uma discussão sobre a afetividade no direito, 
buscando estabelecer novos referenciais teóricos para a execução de 
decisões judiciais em saúde, além de refletir sobre a relação entre 
reconhecimento e afetividade para pensar decisões judiciais.

A lógica do Judiciário
O processo como fato social global total

O processo judicial pode ser pensado como um fato social global 
total, e isto é fundamental para ampliar a perspectiva do reconheci-
mento e incorporar a perspectiva da afetividade. Em meio a diversas 
influências advindas de tradições jurídicas, normas, organização do 
Estado, transformações do capitalismo e mobilização da sociedade 
contemporânea, o processo judicial representa uma totalidade que 
transcende as partes que se encontram em litígio, os serventuários 
da Justiça, os juízes que estão julgando, as dinâmicas societárias pre-
sentes na resolução do conflito e, até mesmo, os Estados-Nacionais. 
Decisões judiciais não se referem exclusivamente ao que está no 
texto da lei, assim como a execução destas decisões envolve aspectos 
extrajurídicos, inclusive afetivos.

O processo judicial possui a capacidade de produzir sensações, 
inspirações e esperanças, além de traduzir um mecanismo estatal e 
supraestatal de resolução de conflitos historicamente constituído na 
figura do magistrado. Porém, sua materialidade e relevância institucional 
permitem afirmar que não se trata de uma mera “coisa” cujo significado 
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é atribuído por uma vontade individual; pelo contrário, deve ser admitido 
como “actante”, ou seja, a “sua agência é entendida como constituída 
por uma vontade-em-força relacional” (PELS;HETHERINGTON; 
VANDENBERGHE, 2002, p. 2). O processo exprime relações sociais, 
e tais relações são mediadas por fatores morais, psicológicos, jurídicos, 
políticos, econômicos, religiosos, ritualísticos, muitos dos quais não se 
restringem às fronteiras dos Estados nacionais.

Da mesma forma, o processo judicial enquanto objeto expressa 
elementos simbólicos e narrativas, de modo a definir os indivíduos que 
poderão ser protagonistas em seu desenvolvimento (juízes, advogados, 
partes, etc.), e quais serão os atores de bastidores (serventuários, oficiais 
de justiça, etc.). Trata-se de um objeto-ação, que pode ser constante-
mente alterado, modificado e concebido a partir das práticas dos atores 
numa dinâmica judicial. Assim, analisar o processo judicial enquanto 
fato social global total implica ressituar sua atenção analítica sobre a 
adesão material e a historicidade concreta deste objeto através dos seus 
significados para os atores. O processo exprime uma rede de conexões 
internas e externas que se traduzem num complexo global, de modo 
que diversos atores sociais estejam interconectados nos múltiplos níveis, 
sejam eles o nível local, estadual, federal e internacional.

Esta relação com os objetos não necessariamente se apresenta da 
mesma forma quando se analisa o significado que os atores atribuem 
ao processo. Segundo Hebdige, “em nenhum lugar nós encontramos 
‘redes de relações’ mais familiares e ‘materiais’, e também mais con-
traditórias, do que aquelas com os objetos materiais da forma como 
são situados e significados” (HEBDIGE, 1988, p. 77). Com isso, 
quando os indivíduos estabelecem relações sociais na dinâmica judicial, 
observa-se que o significado que o processo adquire para eles pode 
ser distinto.2 Para um réu, o processo pode significar uma ameaça 
injusta à sua liberdade. Para um autor, o processo pode significar 
um incremento de sua renda pessoal. Para o advogado, por sua vez, 
o processo pode significar o exercício de sua profissão. Para o juiz, 

2 Cumpre destacar o afirmado por Collins a respeito de sua pesquisa sobre rituais de consumo 
de Tabaco: “Meu objetivo é de explicar como as substancias ingeridas no corpo são expe-
rienciadas de uma variedade de formas – mesmo como objetos de referência ou de repulsão 
– dependendo dos processos rituais em que elas se desenvolvem” (COLLINS, 2004, p. 298).

por fim, pode significar o cumprimento de seu dever legal. Além 
desta pluralidade e heterogeneidade de sentidos que a ação possui 
para os atores, ainda é possível pensar como que atores externos ao 
processo, apesar de não possuírem relação direta com este objeto, 
passam a orientar as suas ações por este.3.

Portanto, uma vez cercado por uma pluralidade de atores e con-
cepções, o processo funciona como um caleidoscópio que serve como 
ponto de convergência destas pluralidades num espaço comum, seja 
com atores internos ao processo (partes, advogados, juízes, etc.) ou 
externos (políticos, empresários, etc.). Observe-se que este feixe de 
convergência pode apresentar ainda mais heterogeneidade, justamente 
porque a linha divisória entre os atores internos e externos é tênue, 
de modo que, a todo momento, tenhamos mudanças de posições e 
disposições entre aqueles que ocupam um lugar interno e aqueles que 
ocupam um lugar externo. De fato, “o mundo das coisas parece ser 
especialmente resistente à exegese coerente” (HEBDIGE, 1988, p. 78).

No entanto, é preciso reconhecer que “a forma através da qual o 
objeto é organizado não é arbitrária” (HEBDIGE, 1988, p. 95). O 
processo possui uma forma de organização, formulação e funciona-
mento bem específica, que se encontra orientada por provimentos, 
normas, costumes e estratégias próprias do campo do direito, além de 
receber influência de tradições jurídicas historicamente constituídas e 
de outros campos do saber. O reconhecimento de direitos encontra-se 
submetido a uma racionalidade instrumental, que é o procedimento 
para se alcançar a decisão.

No Brasil, o processo judicial é escrito, baseado em procedimentos 
previstos em lei, e construído ao longo do tempo. Como a dinâmica 
judicial está inserida num campo próprio – o direito -, observa-se 
que, para o indivíduo transitar em seu interior, deve também adotar 
a linguagem própria do campo. O indivíduo que se relaciona com o 
objeto processo judicial deve possuir um controle mínimo a respeito 
da linguagem jurídica, que é conceitual, e da forma como se constrói 

3 É comum que pessoas com cargos públicos evitem a exposição à mídia para afastarem a 
possibilidade de proposição de processos judiciais por parte do Ministério Público, Associações 
civis, etc. Também se observa que uma das principais demandas de investidores externos 
consiste na simplificação dos processos judiciais e mais rapidez no alcance da decisão do juiz.
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o processo. Neste sentido, o direito opera em termos de conceitos que 
são fundamentais na aplicação da norma jurídica ao fato concreto. E 
para participar da construção deste objeto – o processo judicial –, o 
indivíduo deve estar apto a mobilizar a linguagem jurídica e a participar 
das dinâmicas legais de sua produção. Portanto, trata-se de um objeto 
que diz respeito a todos, porém o grupo participante de sua construção 
é restrito às partes e, principalmente, aos advogados e magistrados. O 
processo revela mecanismos de inclusão e exclusão, e isto é fundamental 
para compreender o reconhecimento e afetividade em saúde.

A atuação desses atores no interior do processo possui lógicas 
distintas, assim como os instrumentos através dos quais eles se 
manifestam possuem regramentos e especificidades que não necessa-
riamente coincidem. Mais importante do que compreender a lógica 
de funcionamento destes momentos é compreender seus limites e 
desafios para o indivíduo que se relaciona com o objeto processo 
judicial. Compreender o modelo por trás do processo é fundamental, 
sobretudo quando se trata de saúde.

O modelo por trás do processo
Como visto, o processo judicial encontra-se amplamente relacionado 

a tradições jurídicas constituídas ao longo do tempo, traduzindo-se 
num complexo de símbolos, narrativas e procedimentos fundamentais 
para a resolução de conflitos no mundo contemporâneo. A construção 
deste objeto como fato social global total, por sua vez, não é arbitrária 
ou desregrada, mas sim ritualizada. O processo judicial encontra-se 
imerso numa rede de relações sociais que se desenvolvem de forma 
ritualizada, de modo que a ação dos indivíduos na construção deste 
objeto deva necessariamente observar as práticas e regras rituais es-
pecíficas. O reconhecimento de direitos obedece a um procedimento 
ritual, e neste momento o processo – caleidoscópio de interações – 
torna-se estritamente judicial e autorreferente aos caracteres internos 
do direito. O reconhecimento começa a se afastar da afetividade num 
contexto de inclusão/exclusão.

De fato, “os rituais marcam as fronteiras de inclusão e exclusão 
[...]. Tais rituais também podem criar novas fronteiras sociais, iden-
tidades sociais e grupos, mais do que serem meramente adotados 

por grupos pré-existentes” (COLLINS, 2004, p. 297). A construção 
do objeto processo judicial envolve uma série de rituais e formas de 
proceder, que remetem a gramaticalidades, cores, formas geométricas 
e ações que os indivíduos devem estabelecer em interação. Somente 
mediante a observância das práticas rituais é possível o indivíduo se 
situar nas fronteiras da inclusão/exclusão e, portanto, se definir como 
parte legítima no interior de uma dinâmica judicial.

Este objeto construído por práticas rituais pode ser, portanto, or-
namentado com fitas, faixas e etiquetas especiais. Uma vez definidos a 
cor, as informações básicas e os ornamentos iniciais, este objeto passa 
a ser definido a partir do seu conteúdo, ou seja, das postulações dos 
indivíduos que o compõem: autor, réu, advogados e magistrados. O 
ritual e os ornamentos dão significado ao objeto que será construído 
paulatinamente, de forma prolongada, a partir de uma heterogeneidade 
de atores. Os sentidos deste objeto emergem justamente desta interação 
social ritualizada, que recebe influência de ações sociais, símbolos e 
estratégias estabelecidas pelos indivíduos em seu cotidiano.

Como todo ritual, o processo judicial possui protagonistas que 
lideram seu desenvolvimento: os juízes. O Judiciário foi alçado no 
cenário contemporâneo brasileiro e internacional como uma profecia 
e, não somente, seus membros foram alçados à categoria de profetas 
para as ações futuras e pontificados para ações presentes. Mais preci-
samente, o Judiciário é uma profecia que se cumpre por si mesma.

Mais precisamente, num primeiro momento, quando os indivíduos 
definiram as situações como reais, a profecia tratou-se menos de um 
processo desenvolvido pelo próprio Judiciário, e mais de um contexto 
político institucional específico de redemocratização do país e da As-
sembleia Nacional Constituinte.4 A consequência da profecia, em que 
a conduta consequente e algumas das consequências dessa conduta 
são determinadas pelo sentido atribuído, traduz-se numa ampliação 

4 São diversos os fatores que concorrem para o teor social da redemocratização e da Cons-
tituição de 1988, dentre os quais se destacam os seguintes: a) a tentativa de correção dos 
excessos e descaminhos provocados pelo regime militar, garantindo um amplo catálogo de 
direitos sociais intangíveis pelo Estado e uma série de instrumentos processuais para a sua 
efetivação; b) a própria intenção de formular uma Constituição que atue como redutora de 
diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais; c) a participação da sociedade civil, dos 
grupos sociais e políticos e dos diversos grupos de pressão
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e fortalecimento real da presença do Judiciário na vida cotidiana, o 
que influenciou, inclusive, as construções teóricas e metodológicas do 
direito brasileiro e internacional centradas na figura do juiz.

De fato, utilizando a perspectiva de Merton (1970), Judiciário é uma 
profecia que se cumpre por si mesma. Portanto, enquanto profecia, o 
Judiciário sempre possui como prova o elemento ex post facto. Ou seja, o 
que define a veracidade da profecia é justamente o seu desenvolvimento 
no mundo cotidiano. No caso do Judiciário, observa-se uma série de 
reformas que se operaram nos últimos dez anos, que visam a intensificar 
o arcabouço jurídico-institucional que fora outorgado previamente pela 
profecia de seu fortalecimento e centralidade na efetivação de direitos. 
São alguns exemplos desta intensificação:

 � Súmula vinculante (EC nº 45/2004): é a jurisprudência com efeito 
geral que, quando votada pelo Supremo Tribunal Federal, se torna 
um entendimento obrigatório ao qual todos os outros tribunais e 
juízes, bem como os outros Poderes (Legislativo e Executivo) e a 
Administração Pública, Direta e Indireta, terão que seguir, sob pena 
de reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal (STF);

 � Conselho Nacional de Justiça (EC nº 45/2004): é o órgão do Poder 
Judiciário brasileiro encarregado de controlar a atuação adminis-
trativa e financeira dos demais órgãos daquele Poder, bem como 
de supervisionar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes;

 � Súmula impeditiva de recursos (Lei nº 11276/2006): impossibilita 
a impetração de recurso contra a decisão de juiz que estiver em 
conformidade com matéria sumulada no Superior Tribunal de 
Justiça ou no Supremo Tribunal Federal5.

5 Três exemplos, menos expressivos, mas ainda sim elucidativos, também merecem destaque. 
Primeiramente, observa-se uma modificação no conteúdo exigido para ingresso nas carreiras 
jurídicas, sobretudo a Magistratura e o Ministério Público. Cada vez mais o candidato deve 
saber o entendimento dos tribunais acerca das matérias. Nos cursos preparatórios, por exemplo, 
é muito comum a existência de turmas específicas voltadas para o estudo de decisões judi-
ciais dos tribunais superiores, tais como o STJ, STF, TST, etc. Outra informação relevante 
diz respeito ao crescimento da importância dos entendimentos do Judiciário trabalhista no 
Brasil. O livro de jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, possui 
atualmente 498 páginas de entendimentos sumulados do tribunal, o que evidencia o fortale-
cimento deste Judiciário no que concerne aos conflitos trabalhistas, inclusive com poder para 
alterar e conferir novas interpretações às normas jurídicas. Por fim, também recebe destaque 
a “mutação constitucional” (BARROSO, 2009), que ocorre também por meio dos Tribunais 
no sentido de alterar o sentido e interpretação de uma norma jurídica sem alterar o seu texto.

Tais fatores indicam o fortalecimento do Judiciário enquanto 
profecia que se cumpre por si mesma. A peculiaridade é que, de 
profecia, o Judiciário passou a possuir seus próprios profetas. Num 
contexto em que as instituições estatais encontram-se num processo 
de crise e de reformulação jurídico-institucional, “somente escapou 
deste naufrágio o Poder Judiciário, pelas razões que dizem respeito 
à sua função” (BADINTER, 2003, p. 10). Segundo Badinter, den-
tro de uma sociedade cada vez mais conflitiva, todas as autoridades 
morais tradicionais encarregadas de resolver os litígios familiares ou 
comunitários perderam seu crédito. O recurso à Justiça, autoridade 
funcionalmente encarregada de resolver os conflitos e de assegurar o 
respeito à regra comum, está crescendo. “Assim como o juiz, porque 
ele é competente para resolver o conflito, para dizer o Direito, e 
que o Direito exprime, dentro de toda a sociedade, um sistema de 
valores, de modo que este juiz apareça como depositário e defensor 
destes valores” (BADINTER, 2003, p. 10). Neste sentido, o juiz 
desempenharia, ao mesmo tempo, o papel de Esfinge – aquele que 
interroga – e de Profeta – aquele que revela a lei divina. Na análise 
de Badinter (2003, p. 12):

estes dois fatores – crescimento do imperium jurisdicional de um 
lado, e exercício de um pontificado laico, de outro lado – se con-
jugam para assegurar ao juiz uma função proeminente dentro das 
sociedades democráticas contemporâneas. Esta autoridade é ainda 
reforçada pelas garantias constitucionais: inamovibilidade e irres-
ponsabilidade do juiz pelas suas decisões.

Essas características nos ajudam a compreender a transformação 
que Werneck Vianna (2003) já havia observado sobre a importân-
cia do Judiciário atualmente. Esse reforço institucional, associado à 
própria assunção dos magistrados como profetas, alçou este Poder a 
um verdadeiro referencial teórico, metodológico e, inclusive, cotidiano 
por parte dos atores sociais e políticos. Porém, este fortalecimento 
não necessariamente esteve associado a um processo de incorpora-
ção da sociedade civil na esfera judicial, mas sim a um processo de 
delimitação de espaços e competências de atuação que de traduziu 
em regras para ingressar com ações judiciais. Mais propriamente, 
os profetas – que se constituíram como tais pela profecia, e não o 
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inverso – definiram sua identidade a partir do estabelecimento de 
limites de ação aos seus seguidores. Seria fundamental estabelecer 
diferenciações institucionais entre os profetas e os seguidores, ou seja, 
entre o intragrupo e o extragrupo.

Os extragrupos são formados por todos aqueles indivíduos que 
não se confundem com os profetas. A sociedade civil, os políticos, 
os partidos, os organismos internacionais, etc, são todos elementos 
não-proféticos que são essenciais para a manutenção, existência e 
funcionamento da profecia, inclusive porque compartilham dela. O 
intragrupo é o próprio Judiciário, com regras de sociabilidade bastante 
definidas, processos de recrutramento cada vez mais rígidos baseados 
na meritocracia, e com um perfil fortemente elitista no Brasil6. O 
intragrupo ainda possui uma série de competências descritas constitu-
cionalmente que não se reduzem à resolução de litígios, pois também 
englobam a efetivação de direitos e o controle de constitucionalidade 
de normas. Logicamente, não há fixidez nesta diferenciação entre o 
intra e o extragrupo, pois conforme mudam as situações jurídicas, 
também mudam as linhas de separação.

Uma das principais formas de diferenciação entre os grupos está 
associada às possibilidades de o extragrupo recorrer ao intragrupo 
para resolver um determinado litígio. No Brasil, o controle de cons-
titucionalidade concentrado, que é exercido pelos intragrupos que se 
situam no topo de hierarquia administrativa do Judiciário, possui 
uma prevalência sobre o controle de constitucionalidade difuso, que 
é exercido pelos intragrupos compostos por juízes monocráticos, que 
se encontram na base da hierarquia. No controle concentrado, que 
possui efeito geral para todos os casos, poucos são aqueles membros 
do extragrupo que possuem legitimidade para propor uma ação,7 ao 
passo que no controle difuso, que possui efeito somente para o processo 
judicial em que for arguido, o rol de legitimados do extragrupo é 

6 Para uma análise do perfil do magistrado brasileiro, ver Werneck Vianna et al. (1997)
7 O rol de legitimados para propor ações de controle concentrado está previsto no art. 103. 
da Constituição de 1988, quais sejam: I– o Presidente da República; II– a Mesa do Senado 
Federal; III– a Mesa da Câmara dos Deputados; IV– a Mesa de Assembleia Legislativa; V– o 
Governador de Estado; VI– o Procurador-Geral da República; VII– o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; VIII – partido político com representação no Congresso 
Nacional; IX– confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. (Brasil, 1988)

o das partes do processo. Em ambos os casos, observam-se possibi-
lidades normativas restritas do extragrupo para ativar o intragrupo 
para uma determinada demanda. O controle concentrado é amplo 
nos efeitos, mas restrito nos legitimados; e o controle difuso é restrito 
nos efeitos, e relativamente amplo nos legitimados. Isto revela uma 
centralização e rigidez na participação dos extragrupos na construção 
das decisões do intragrupo.

Merton, porém, não inseriu na definição destas fronteiras entre o 
intra e o extragrupo as relações de poder. De fato, “a instituição de 
um ‘espaço judicial’ implica a imposição de uma fronteira entre os 
que estão preparados para entrar no jogo e os que, quanto nele se 
acham lançados, permanecem de fato dele excluídos” (BOURDIEU, 
2000, p. 225). Bourdieu salienta que a diferença entre a visão comum 
daquele membro do extragrupo e a visão do intragrupo, para usar a 
terminologia mertoniana, não é acidental. Pelo contrário, trata-se de 
uma distinção constitutiva de uma relação de poder, “que fundamenta 
dois sistemas diferentes de pressupostos, de intenções expressivas, 
numa palavra, duas visões do mundo” (BOURDIEU, 2000, p. 226). 
Deste modo, para ingressar na dinâmica judicial do intragrupo, o 
extragrupo deve conformar-se com as regras de procedimento8 e “acei-
tar tacitamente a adoção de um modo de expressão e de discussão 
que implica a renúncia à violência física e às formas elementares da 
violência simbólica, como a injúria” (BOURDIEU, 2000, p. 229).

Observe-se que as regras para ingresso no mundo do intragrupo 
não fazem do extragrupo um membro efetivo do intragrupo, mesmo 
que provisoriamente. A entrada não pressupõe incorporação, mas 
sim um modo de proceder típico das atividades desenvolvidas no 
interior do intragrupo judicial. Inclusive, em geral o extragrupo não 

8 Bourdieu, resgatando Austin, sustenta que as exigências que estão implicitamente inscritas 
no contrato que define a entrada no campo jurídico são as seguintes: “a primeira, é o fato de 
se dever chegar a uma decisão, e a uma decisão ‘relativamente branca ou preta, culpado ou 
não culpado, para o queixoso ou para o acusado’; a segunda, é o fato da acusação e da defesa 
deverem ordenar-se numa das categorias reconhecidas do procedimento que se impuseram no 
decurso da história e que, não obstante o seu número, permanecem muito limitadas e muito 
estereotipadas em relação às acusações e às defesas da vida cotidiana – o que faz com que 
conflitos e argumentos de toda a espécie permaneçam aquém da lei como exclusivamente 
morais -; a terceira, é o fato de se dever recorrer a precedentes e de se conformar a eles, o que 
pode levar a distorções das crenças e das expressões correntes” (BOURDIEU, 2000, p. 230).
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pode ingressar no intragrupo sem uma figura intermediária, que 
permite a ligação entre os dois mundos: o advogado. O membro 
do extragrupo somente pode ingressar no intragrupo mediante o 
auxílio do indivíduo híbrido, que se situa na mediação entre ambos 
os mundos. Isto faz com que este ingresso, além de orientado por 
uma série de regras de procedimento, ainda necessite do advogado. 
Observe-se que são bastante restritas as possibilidades do membro 
do extragrupo ingressar autonomamente no intragrupo,9 o que torna 
o espaço judicial fortemente regrado.

Na perspectiva de Merton, quando ocorre a interação entre intra 
e extragrupos, é possível observar uma transformação moral. Este 
processo pode ocorrer de duas formas: a) quando os extragrupos 
são condenados por não apresentarem (aparentemente) as virtudes 
do intragrupo; b) quando as virtudes do intragrupo se convertem 
em vícios do extragrupo, ou seja, quando os extragrupos também 
são condenados quando possuírem estas virtudes. Em Bourdieu, esta 
alquimia poderia ser pensada a partir da ideia de efeito de nomeação. 
Segundo esse autor, o direito é a forma por excelência do poder sim-
bólico de nomeação que cria as coisas nomeadas e, em particular, os 
grupos. Deste modo, o direito “confere a essas realidades surgidas das 
suas operações de classificação toda a permanência, a das coisas, que 
uma instituições histórica é capaz de conferir a instituições históricas” 
(BOURDIEU, 2000, p. 237). Em decorrência, “só um nominalismo 
realista (ou firmado na realidade) permite explicar o efeito mágico 
da nomeação, ato de força simbólico que só é bem sucedido porque 
está bem fundado na realidade” (BOURDIEU, 2000, p. 239).

A alquimia moral que traduz as virtudes do intragrupo em vícios 
do extragrupo constitui um verdadeiro efeito de nomeação, em que 
os indivíduos do extragrupo são classificados a partir de critérios 
compartilhados pelo intragrupo. São sucumbentes, vencedores, partes, 
hipossuficientes, recorrentes, agravados, etc., em função das regras de 
procedimento presentes no interior da dinâmica judicial. E a alquimia 
pode operar justamente quando os extragrupos são condenados por 

9 São algumas hipóteses de dispensa: litígios em Juizados Especiais Cíveis cujo valor da causa 
seja de até 20 salários mínimos; proposição de Habeas Corpus; etc.

não apresentarem (aparentemente) as virtudes do intragrupo (ex.: 
conhecimento técnico, investidura em função judicante, etc.). 

Mas a alquimia mais interessante, cabe ressaltar, é quando as vir-
tudes do intragrupo se convertem em vícios do extragrupo, ou seja, 
quando os extragrupos também são condenados quando possuem 
estas virtudes. Vejamos um exemplo: é muito comum na prática 
jurídica o brocardo dormientibus non sucurrit jus, ou seja, o direito 
não socorre os que dormem. Trata-se de um brocardo dirigido aos 
membros do extragrupo, cuja exigência é o respeito dos prazos, a 
observância do tempo de arguição, e a diligência com o tempo. 
Este brocardo é um vício atribuído ao extragrupo, pois, caso não 
seja observado o tempo célere, as regras permitem que o intragrupo 
não julgue ou julgue improcedente. Porém, a exigência de celeridade 
não é a mesma no âmbito do intragrupo, que preza como virtude 
justamente o amadurecimento do processo. A dilação do tempo, na 
dinâmica do intragrupo, é apresentada como uma virtude, e não 
como um vício. Própria do Estado de Direito, a dilação temporal 
permite o contraditório, a ampla defesa e o amadurecimento lento do 
processo judicial. Em suma, observa-se o exemplo em que a virtude 
do intragrupo (amadurecimento temporal) converte-se em vício do 
extragrupo (celeridade temporal).

Por fim, ainda cabe analisar o papel das instituições no âmbito das 
profecias que se cumprem por si mesmas. Segundo Merton, as institui-
ções possuem papel decisivo na manutenção ou extinção de profecias, 
de modo que sua concretização esteja diretamente relacionada a dois 
fatores: a) ausência de mecanismos de controle institucionais; b) adesão 
e reforço das profecias por parte das instituições. No caso específico 
do Judiciário brasileiro, de profecia assumida pelos atores sociais e 
políticos, passou a ser uma das principais instituições que reforçam a 
sua validade profética. Isto tem permitido justamente o fortalecimento 
da instituição enquanto um intragrupo fortemente autônomo, cada 
vez menos submetido aos limites da separação dos poderes e cada vez 
independente das lógicas intrínsecas de funcionamento dos extragrupos. 
Na experiência brasileira, não foi a ausência de controles institucionais 
que permitiu o desenvolvimento da profecia, mas sim o seu fortaleci-
mento. Sobretudo a partir da criação do Conselho Nacional de Justiça, 
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a profecia judicial esteve ainda mais real. Trata-se de uma profecia 
que aponta para a densificação da endogenia judicial, cada vez menos 
porosa às influências dos extragrupos, exceto quando consentidas pelo 
próprio intragrupo e nos limites das regras do intragrupo.

O principal desafio, nesse contexto, diz respeito à incorpora-
ção das demais instituições jurídicas e da sociedade, que se traduz 
numa ampliação efetiva do círculo de intérpretes que compõem o 
intragrupo. A endogenia, para ampliar a participação democrática e 
potencializar as possibilidades de efetivação de direitos, deve abrir-se 
à incorporação das lógicas de funcionamento e os pressupostos das 
instituições jurídicas – tais como o Ministério Público e a Defensoria 
Pública – e a sociedade civil. 

Decisão e afetividade na saúde
Justiça, reconhecimento e afetividade são elementos fundamentais 

na concretização do direito à saúde. Quando se pensa nos desafios que 
se apresentam aos operadores do direito e aos profissionais de saúde 
no que concerne à efetivação do direito à saúde, deve-se justamente 
considerar os mecanismos de inclusão e exclusão presentes em qualquer 
ação judicial. Relacionado à dissociação entre Estado e sociedade, o 
processo judicial revela um binômio intrínseco ao direito à saúde: 
enquanto direito do cidadão, é dever do Estado. Porém, do ponto de 
vista de sua efetivação, o direito à saúde ultrapassa a própria dicotomia 
tradicionalmente estabelecida no direito entre “tem razão” e “não tem 
razão”, entre “lícito e ilícito” ou, mais propriamente, entre “tem que 
fornecer medicamentos” ou “não tem que fornecer medicamentos”.

Reconhecer direitos não implica necessariamente incorporar a afe-
tividade no interior da efetivação do direito, até porque a afetividade 
engloba diversos caracteres extrajurídicos: acolhimento, integralidade e 
atenção num contexto ausente de hierarquia. Ao deferir uma liminar, 
ao conceder um medicamento ou ao permitir a realização de um 
exame, o juiz, apesar de em muitos casos realizar a prática do reco-
nhecimento, não necessariamente estabelece estratégias de afetividade.

O imponderável da decisão judicial consiste justamente no impasse 
entre os saberes e práticas próprios do direito, que se operam por 
meio de códigos binários abstratos de “sim” e “não”, e os saberes e 

práticas próprios da saúde coletiva, que exigem a consideração das 
especificidades dos sujeitos, a integralidade do serviço e o acolhimen-
to para o desenvolvimento pleno do direito à saúde. Um pensa em 
extremos, o outro pensa em gradações. Um pensa objetivamente, e 
o outro considera a subjetividade como elemento fundamental.

Isto significa que os principais desafios atuais não se encontram 
propriamente no reconhecimento por parte das instituições jurídi-
cas das diversas dimensões do direito à saúde, mas sim na própria 
superação da ideia de saúde como fornecimento de medicamento, 
disponibilização de serviços ou ampliação de cobertura. O elemento 
da afetividade passa a ser fundamental na compreensão do aspecto 
humano e vivo que todo direito possui, que é imponderável em 
contextos de abstração binária próprios do direito.

Apesar de produzir sensações, inspirações e esperanças, o processo 
judicial traduz um mecanismo estatal e supraestatal de resolução de 
conflitos historicamente constituído na figura do magistrado. Sob a 
ótica do juiz – membro do intragrupo – as partes são vistas objeti-
vamente como demandantes dispostos na seara judicial de maneira 
adversarial. De fato, do ponto de vista de sua arquitetura, o processo 
exprime relações sociais, e tais relações são mediadas por fatores morais, 
psicológicos, jurídicos, políticos, econômicos, religiosos, ritualísticos, 
etc. Porém, do ponto de vista da decisão, o processo revela uma po-
larização pouco vinculante para que o profissional de saúde pratique 
efetivamente o acolhimento na prestação do serviço de saúde. Isto 
recebe ainda mais sentido porque o significado que o processo adquire 
para as partes e para os profissionais de saúde – todos membros do 
extragrupo – pode ser, e efetivamente o é, distinto. 

Como visto, o reconhecimento de direitos encontra-se submetido 
a uma racionalidade instrumental, que é o procedimento para se 
alcançar a decisão num contexto polarizado, sem necessariamente 
incorporar acolhimento e afetividade na execução deste direito. 
Também não poderia ser de outra forma, uma vez que o indivíduo, 
para transitar em seu interior, deve adotar a linguagem própria do 
campo do direito num contexto ritualizado, e é isto que enseja a 
abstração em detrimento da singularidade, a decisão em detrimento 
do acolhimento.
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Por outro lado, esta desafetização não é meramente unilateral. De 
fato, a ideia de Judiciário como profecia que se cumpre por si mesma 
reforça a perspectiva de que são os próprios usuários do sistema de saúde 
que contribuem para o fortalecimento da polarização e da objetificação 
de suas demandas. Ao assumirem por diversas razões os juízes como 
profetas, os usuários-seguidores passam a pautar suas ações nos limites 
da racionalidade instrumental do Judiciário. Qualquer estratégia que 
pleiteie acolhimento e afetividade passa a ser vista pelos usuários como 
estranha à dinâmica de inclusão/exclusão do reconhecimento do direito 
à saúde. Deste modo, a necessidade de conformação com as regras do 
procedimento faz com que: a) juízes não ingressem na discussão sobre 
afetividade, na medida em que devem realizar decisões polarizadas de 
reconhecimento; b) partes não exijam a afetividade, porque concebem 
a seara judicial como uma profecia de reconhecimento; c) profissionais 
de saúde não estejam vinculados às estratégias de afetividade, porque a 
decisão judicial enseja somente o reconhecimento do dever de prestação 
ou fornecimento objetivo do serviço.

Mais precisamente, trata-se de uma convergência de expectativas dos 
diversos atores que, mediante o procedimento previamente estabelecido 
em códigos e expresso em decisões judiciais, passam a conceber a 
prestação do serviço ou o fornecimento de medicamentos de forma 
desafetizada. Vale a repetição: reconhecer não implica necessariamen-
te afetividade. Ao decidir em contextos binários, o juiz oferece ao 
usuário a possibilidade de exigir do profissional de saúde a prestação 
de um serviço sem qualquer incorporação de afetividade. Como 
efeito de nomeação, os indivíduos do extragrupo são classificados a 
partir de critérios compartilhados pelo intragrupo, e a perspectiva 
da afetividade – fortemente relacionada ao movimento da reforma 
sanitária – afigura-se estranha à seara judicial.

Por outro lado, seria igualmente ilusório admitir que o Judiciário 
não possui porosidade alguma à incorporação da afetividade em suas 
decisões. Uma das principais estratégias se apresenta com a incorpo-
ração das demais instituições jurídicas e da sociedade, que se traduz 
numa ampliação efetiva do círculo de intérpretes que compõem o 
intragrupo e, portanto, que definem o conteúdo das decisões. A seara 
judicial, para ampliar a participação democrática e potencializar as 

possibilidades de efetivação de direitos, pode abrir-se à incorporação 
das lógicas de funcionamento e os pressupostos das instituições ju-
rídicas – tais como o Ministério Público e a Defensoria Pública – e 
a sociedade civil. Com isso, a convergência de expectativas pode 
auxiliar na definição coletiva do conteúdo do direito, em que o in-
tragrupo seja efetivamente poroso à incorporação efetiva, cotidiana 
e estrutural do extragrupo.

Não é por acaso que esta exposição se iniciou com duas estratégias 
estabelecidas pelas instituições jurídicas brasileiras: a Audiência Pública 
realizada no STF em 2009 e a Recomendação nº 31 emanada pelo 
CNJ em 2010. Para além do seu conteúdo, tais elementos revelam 
justamente que o Judiciário tem estabelecido estratégias que podem 
consolidar a afetividade no reconhecimento do direito à saúde. Para 
tal, o passo além consiste justamente em reforçar as duas bandeiras 
fundamentais do movimento sanitário que não se refletiram expli-
citamente nos debates referidos: de um lado, o fortalecimento e 
estímulo ao participacionismo; e de outro, a busca pela eliminação 
da hierarquia entre os profissionais de saúde e entre os profissionais 
de saúde e os usuários.

O direito à saúde no Brasil, mesmo após duas décadas de sua 
universalização e adoção de princípios constituintes, ainda enfrenta 
muitos desafios no plano de sua efetivação. Os desafios e debates sobre 
a garantia do direito não se encontram esgotados, abrindo espaço para 
novas concepções, sentidos, investigações e reflexões sobre a forma 
através da qual se pode garanti-lo eficazmente. De fato, muitos usu-
ários do SUS não têm clara a dimensão do direito à saúde, por vezes 
associando a um direito baseado no imposto que pagam, chegando 
ao extremo de submetê-lo à contribuição com INSS – resquícios de 
um longo período da história brasileira –, o que enseja limitações 
na própria concepção do conteúdo de seus direitos, que são muitas 
vezes associados a fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e 
jurídicos. Por essa razão, tornar a saúde um direito universal traz 
avanços e, paralelamente, novos desafios para sua implementação e 
efetivação, sobretudo se adotamos como parâmetro o princípio da 
integralidade. Nesta perspectiva, surge o imperativo de se ter condi-
ções de lutar por direitos, o que enseja um debate sobre os limites 



Por uma sociedade cuidadora72

Felipe Dutra Asensi

e possibilidades dos usuários efetivamente interferirem nas políticas 
de saúde e nas decisões judiciais, de modo a constituir um ambiente 
efetivamente democrático e afetivo.
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CHARLES DALCANALE TESSER

Introdução
A categoria racionalidades médicas1, criada por Madel Luz (2000) 

no início da década de 90, oferece um arcabouço de análise para 
estudo e compreensão de sistemas de cuidado e cura estruturados e 
complexos. Uma contribuição das pesquisas dela derivadas é ressaltar 
aos olhos dos gestores do SUS, da Saúde Coletiva e dos profissionais 
da área da saúde que as sociedades e seus curadores desenvolveram 
sistemas de cuidado com disciplina e racionalidade à sua maneira, 
com método e eficácia próprios: saberes e técnicas estruturadas 
em saúde-doença conectadas a concepções, cosmovisões e valores 
específicos, existentes em redes de práticas sociais e fornecedores de 
recursos tecnológicos – duros, leve-duros e leves, seguindo Merhy 
(2002) – sofisticados e complexos.

1 Definidas pela autora como sistemas integrados e coerentes de saberes e práticas em 
saúde-doença existentes socialmente, que podem ser descritos e analisados em termos de 
cinco dimensões distintas coerentes e estruturadas: 1) morfologia humana (saber sobre as 
partes componentes do homem, equivalente à anatomia, na biomedicina); 2) dinâmica vital 
(equivalente à fisiologia, na biomedicina); 3) doutrina médica (explica o que é a doença ou 
o adoecimento, sua origem ou causa, evolução ou cura); 4) sistema de diagnose; 5) sistema 
terapêutico. Estas dimensões estão todas embasadas em uma sexta dimensão cosmológica, 
implícita ou explícita, que provê as concepções básicas de universo e do homem nele, ou 
seja, uma cosmovisão. 
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Isso traz com mais intensidade para o debate acadêmico e para 
a gestão do SUS2 a possibilidade de estudo e experimentação desses 
sistemas de cuidado. Nessa lógica, a biomedicina é incluída sem ser 
tomada como parâmetro de verdade. Ela é considerada como mais 
uma racionalidade, poderosa, oficial, sofisticada e atrelada ao de-
senvolvimento das ciências modernas. A superação ou pelo menos a 
relativização do preconceito que projeta toda racionalidade e eficácia-
efetividade na biomedicina é uma das lições que os estudos em torno 
das racionalidades médicas nos dão. Eles facilitam o reconhecimento 
e a exploração das potencialidades, limites e desafios que essas racio-
nalidades médicas trazem para a construção da integralidade, e que 
serão objeto deste escrito. 

Apresentaremos algumas ideias a partir dos três sentidos propos-
tos por Mattos (2004, p. 1411-2) para se pensar a integralidade: o 
primeiro refere-se a respostas governamentais a certos problemas de 
saúde; o segundo, a organização dos serviços; e o terceiro, aos atri-
butos das práticas profissionais. As racionalidades médicas contribuem 
mais diretamente nos dois últimos sentidos, mas também inspiram 
e demandam o primeiro. 

A ideia é explorar algo dos desafios que algumas racionalidades 
médicas trazem para a Saúde Coletiva e o SUS, a partir de suas 
características e do reconhecimento de certos problemas, configu-
rações e hegemonias sociais, institucionais e políticas. Abordaremos 
sucintamente três racionalidades médicas mais estudadas, mais 
conhecidas e mais presentes no Brasil, biomedicina, homeopatia e 
medicina tradicional chinesa (MTC)/acupuntura, escrutinadas pela 
tripla missão de promoção de saúde, prevenção de adoecimentos e 
cuidado aos doentes. A ideia é caminhar na busca de respostas para 
a questão: Quais os principais problemas e desafios para a construção 
da integralidade relativos a essas racionalidades e em que direções 
se pode procurar/inventar soluções? A perspectiva é uma discussão 
voltada mais para a prática profissional e de gestão, e também de 
pesquisa, e menos para uma abordagem teórica. 

2 Muito além do restrito universo dos antropólogos, mais antigos estudiosos deste tema, mas 
de restrita influência nas profissões da saúde, no SUS e mesmo na Saúde Coletiva.

Inicialmente, vale adiantar que algumas características comuns 
da homeopatia e da medicina chinesa/acupuntura as distinguem 
da biomedicina quanto à integralidade, na dimensão das práticas 
profissionais. Segundo Luz (1996), essas racionalidades vitalistas 
caracterizam-se por uma abordagem integradora centrada na uni-
dade individual do doente e suas relações com seu meio.3 Elas são 
relativamente fortes em integralidade e esta última significa maior 
problema para a biomedicina, que pulverizou a legitimidade, a inte-
gralidade e a ancestral relação curador-doente em uma pluralidade 
de profissionais e em um sem-número de contatos com serviços de 
diagnose e terapêutica (TESSER; LUZ, 2008). 

A biomedicina é sui generis em seu percurso histórico. Nela houve 
uma progressiva separação entre dois aspectos existentes em qualquer 
medicina, uma arte de curar e uma ciência das doenças. A segunda 
tendeu a separar-se da primeira e sobrepujá-la. “A diagnose teve 
hegemonia progressiva sobre a terapêutica”, esta última “foi sendo 
cada vez mais orientada pela busca sistemática de identificação e 
combate de doenças” e menos “pelo restabelecimento do equilíbrio 
de indivíduos doentes” (LUZ, 2000, p. 188). Essa tendência reforçou 
a hegemonia das intervenções e tecnologias duras (MERHY, 2002) 
através do arsenal diagnóstico e químico-cirúrgico (CAMARGO JR, 
2003), cuja realização é amplamente centrada nas doenças, contri-
buindo para um baixo teor de integralidade. 

O conjunto de saberes biomédicos dificulta uma abordagem integral 
dos sujeitos na prática profissional (TESSER; LUZ, 2008). Situação 
essa inversa do que ocorre na homeopatia e na medicina tradicional 
chinesa, em que os corpos de saberes orientam mais facilmente para 
uma apreensão ampla e integradora, holística, individualizante e con-

3 Suas cosmologias, que integram o homem e natureza numa perspectiva de macro e microu-
niversos, e que postulam a integralidade do sujeito humano como constituída de dimensões 
psicobiológica, social e espiritual, têm profundas repercussões tanto em suas doutrinas 
médicas quanto nos sistemas diagnósticos e terapêuticos. Esta dupla integração as leva a 
considerar a doença como fruto da ruptura de um equilíbrio interno e relacional ao mesmo 
tempo. Interno no que concerne ao microuniverso que constitui o homem; relacional no que 
concerne às relações entre o homem e o meio no qual se insere: natural, social e espiritual. 
Tal integração é permitida, estimulada e ativamente buscada pelos saberes/práticas esotéricos 
dessas medicinas (LUZ, 1996, p. 23).
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textualizante do sujeito sob cuidado (ARAÚJO, 2008; SANTANNA; 
HENNINGTON; JUNGES, 2008; CINTRA; FIGUEIREDO, 2010; 
SOUZA; VIEIRA, 2005). As intervenções dessas medicinas buscam 
estimular os potenciais de cura e reequilíbrio dos próprios doentes 
ou usuários (LEVIN; JONAS, 2001). 

Como a biomedicina é a racionalidade mais conhecida, oficia-
lizada e legitimada no Brasil, e pretendemos que seja oferecida em 
seus recursos interpretativos, preventivos e terapêuticos para toda a 
população com universalidade, equidade, resolubilidade e mínima 
iatrogenia, a construção da integralidade passa inevitavelmente por 
ela. Assim, iniciamos a discussão pela ótica dessa racionalidade. 

Integralidade e biomedicina
O baixo teor de integralidade dessa medicina tem intensas afi-

nidades eletivas com o processo de medicalização social (TESSER, 
2010) e com a mercantilização da medicina e do cuidado, em que 
há proliferação de técnicas, recursos, exames e fármacos que buscam 
prevenir, controlar ou curar doenças, comportamentos, sintomas ou 
fatores de risco, um por um, especificamente. 

A fragmentação e a especialização técnica e terapêutica (preventiva 
e curativa), centradas em tecnologias duras e em práticas com viés 
autoritário, empurram o significado da integralidade nessa medicina 
para a oferta e consumo inesgotável e impessoal de serviços, exames, 
práticas e consultas, alimentando uma heteronomia curativa para 
qualquer sintoma ou incômodo, um exagerado intervencionismo 
químico-cirúrgico e uma paranóia preventivista. Isso dificulta a pro-
visão do acesso ao cuidado com equidade e gera necessidade artificial 
de cuidados e procedimentos profissionais (contraprodutiva, cara e 
iatrogênica), que, todavia, desfrutam de alta legitimidade social. A 
integralidade, então, deve ser pensada na biomedicina atrelada a 
uma reorganização e reforma racionalizadora desse cuidado, tanto 
na dimensão das práticas (especialmente a prática médica) quanto 
na da organização dos serviços. 

A provisão do acesso ao cuidado longitudinal (personalizado) é 
o primeiro desafio da integralidade na perspectiva biomédica. Qua-
lificamos o acesso com o imperativo da longitudinalidade porque 

o “acesso sem longitudinalidade”4 é o começo do sacrifício da in-
tegralidade nessa racionalidade. Tradução: o acesso rápido deve ser 
universal a toda a população via Estratégia Saúde da Família (ESF) 
com vínculo claro e específico de longitudinalidade: cada equipe de 
saúde da família (SF) deve acolher e atender interdisciplinarmente os 
seus usuários adscritos (TESSER; POLI NETO; CAMPOS, 2008). 

A longitudinalidade é um fator contextual de construção de vín-
culos, percepção de realidades complexas psicossociais, de facilitação 
de avaliação de risco e vulnerabilidade e de percepção de iatrogenia/
medicalização5 que não tem paralelo em nenhum outro dispositivo 
ou saber biomédico ou organizacional. É um antídoto parcial à 
medicalização social excessiva, ao autoritarismo, à alienação ética, à 
desumanização do cuidado e à iatrogenia. É um dispositivo pedagó-
gico da integralidade, que vem da organização e dos compromissos 
sociais e éticos do cuidado, e daí facilita a reorganização das práticas 
e posturas profissionais. 

Com esse grau de ênfase e detalhe, o acesso (acolhimento) atrelado 
à longitudinalidade ainda não é diretriz forte e consensual na saúde 
coletiva e na ESF, e não conta com regras claras dele garantidoras 
(TESSER; NORMAN, 2010). Contudo, pode-se afirmar, com base 
em experiências pontuais no Brasil e na experiência mais ampla da 
atenção primária à saúde (APS) nos países ricos com APS forte, que a 
integralidade na biomedicina passa pela longitudinalidade,6 entendida na 
acepção de Gérvas e Pérez-Fernandes (2005), estendida à equipe de Saúde 
da Família (SF)7 e vinculada às práticas de acolhimento humanizado, 
diretriz que monopolizou o discurso do acesso ao cuidado no SUS. 

4 “Acesso sem longitudinalidade” é o atendimento realizado por qualquer profissional que 
não é da equipe responsável pela continuidade do cuidado à pessoa ao longo do tempo, 
seja numa Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), seja na atenção básica em atendimento 
agendado, em pronto-atendimento ou outra forma de acolhimento.
5 Inclusive a originada na própria ação dos profissionais de saúde.
6 A longitudinalidade não é muito discutida nas outras racionalidades médicas, dado que elas 
não fragmentaram tanto o cuidado nem afastaram a permanência e centralidade da relação 
longitudinal curador-doente, que é, de certo modo, pressuposta nelas.
7 Para esses autores, a longitudinalidade é característica da APS e, dentro da medicina, do 
Médico de Família Comunidade. No Brasil, é necessário expandir esse conceito para equipe 
de saúde da família. Ele consiste no cuidado integral de todos os problemas de saúde de uma 
coorte de pessoas ao longo de muito tempo, independente da faixa etária e do tipo de problema. 



Por uma sociedade cuidadora80

Charles Dalcanale Tesser

Por uma sociedade cuidadora 81

Racionalidades médicas e integralidade: desafios para a Saúde Coletiva e o SUS

O acesso é um grande problema: as cerca de 30 mil equipes 
de SF implantadas são insuficientes para a população brasileira e 
a expansão da ESF arrefeceu nos últimos três anos.8 Além da ex-
pansão numérica das equipes, há que haver diminuição do número 
de usuários adscritos em cada equipe, pois quatro mil pessoas (ou 
três mil em média no texto oficial) no contexto brasileiro, se forem 
reais usuários, é um número excessivo,9 que deve ser reduzido pelo 
Ministério da Saúde, o que já implica uma ação política de maior 
vulto (TESSER; NORMAN, 2010).

Junto ao acesso com longitudinalidade, vem o segundo desafio para 
a integralidade do cuidado biomédico no SUS: a coordenação do 
cuidado, que diz respeito ao acesso criterioso ao cuidado especializado 
e às tecnologias de diagnose e terapia. Tal acesso depende hoje dos 
contextos municipais e intermunicipais, não havendo regra geral ou 
indução de um modelo de construção organizada desse acesso para 
o SUS. Quando ele existe, tende a imperar o anonimato entre o 
profissional que referencia e o especialista. Se este último “adota” o 
usuário como seu paciente, tende a haver um paralelismo de cuidados 
entre APS e o cuidado especializado, com pouca comunicação entre 
APS e especialista.10 

8 Dados do Ministério da Saúde (http://200.214.130.35/dab/historico_cobertura_sf.php).
9 Basta lembrar essa proporção nos países ditos desenvolvidos com APS forte, em que a 
demanda em função de precárias condições de vida deve ser menor que no Brasil, e em que 
o volume limite de usuários adscritos é praticamente a metade do brasileiro. Por exemplo, 
O estudo de White, Willians e Greenberg (1961), The Ecology of Medical Care, forneceu 
a estrutura para se pensar a organização dos serviços de saúde no Reino Unido. Esse estudo 
documentou que em uma população de mil adultos, em um mês, 750 pessoas relataram 
alguma queixa em saúde; destas, 250 consultaram seu médico, 9 foram hospitalizadas, 5 
foram referidas para outros médicos e 1 foi encaminhada a um hospital universitário. Com 
base nesses dados, o sistema de saúde inglês reorientou a estruturação de serviços de APS 
e sua cobertura populacional. Assim, uma equipe de saúde inglesa se responsabiliza por 
1.500 a 2.000 pessoas, o que aporta uma demanda a esses profissionais em torno de 500 
pessoas (atendimentos)/mês. Outros países do Primeiro Mundo (Espanha, Canadá) apre-
sentam proporções similares de relação profissionais-usuários. O estudo de White, Willians 
e Greenberg foi refeito em 2001 (GREEN et al., 2001) e a nova estimativa é notadamente 
similar à estimativa feita a 40 anos atrás.
10 Isso induz e facilita o que Balint (1988), já na década de 60, chamava de “conluio do 
anonimato”: a situação paradoxal e anômica em que vários especialistas cuidam de doenças 
específicas em paralelo, com múltiplas intervenções e investigações, mas ninguém cuida do 
paciente como um todo, ou seja, não há coordenação do cuidado. 

Nessa seara, temos como inovação, no Brasil, as experiências ainda 
iniciais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF - Portaria 
GM nº 154, de 24/01/2008), mas eles excluem o grosso do cuidado 
médico especializado.11 O próprio matriciamento, como realizado 
pelos NASF, pode ser pensado, na maioria das especialidades clínicas, 
como um modelo de retaguarda especializada: basta acrescentar ou 
enfatizar que os matriciadores têm também como função, em sua 
carga horária ou na maior parte dela, atender aos usuários das equipes 
a eles adscritos que necessitem. 

Isso significa estender a longitudinalidade a esse matriciador espe-
cializado, que apóia um grupo de equipes de SF ao longo do tempo 
e cumpre as funções de nível secundário de forma personalizada e 
dialogada com a equipe de SF, gerando um triplo vínculo (usuário-
equipe-especialista), dificultando a alienação mútua. Isso torna todo 
especialista um matriciador a dialogar personalizadamente com seus 
referenciadores sobre o cuidado prestado e a auxiliar na sua educação 
permanente (e vice-versa). 

Situação precária similar parece ocorrer com o apoio diagnósti-
co: os usuários da APS (ESF) têm frequentemente esperado longo 
tempo por exames complementares e os esquemas de organização 
do cuidado especializado e da realização de apoio diagnóstico estão, 
em geral, completamente fora do poder de gestão, responsabilidade 
e interferência das equipes de saúde família.12 

Nesse aspecto, o SUS e o Estado brasileiro têm subsidiado a ex-
pansão da saúde suplementar, uma vez que têm terceirizado o apoio 
diagnóstico em grande parte, além de subsidiar em bilhões o acesso 
dos servidores públicos das três esferas de governo e dos profissionais 
de saúde do SUS ao cuidado médico especializado privado, com livre 
escolha de especialistas, via convênios médicos e desconto no imposto 
de renda de despesas com saúde (BAHIA, 2008, 2009). Ou seja, há 
forte tendência de se fazer uma APS precária apenas para os pobres, que 
tem beneficiado o mercado privado na média complexidade, centrado 

11 Os NASFs incorporaram, dentre os especialistas médicos, apenas os pediatras, ginecolo-
gistas, psiquiatras, homeopatas e acupunturistas. 
12 Exceção feita a algumas experiências de regulação dialogada, que, todavia, valem mais 
para urgências e casos excepcionais, e não para a maioria dos casos.
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em procedimentos, sacrificando, assim, a integralidade possível nessa 
medicina, muito atrelada à longitudinalidade, à função filtro da APS 
e ao poder de coordenação do cuidado da APS (GÉRVAS; PÉREZ-
FERNANDES, 2005, 2006; GÉRVAS, 2004; GÉRVAS; RICO, 2005).

Para isso poder ser construído, além de políticas gerais de finan-
ciamento e construção de modelos indutores – aqui não detalhados 
–, entra em cena o terceiro desafio da integralidade na biomedicina: 
a reforma das práticas assistenciais, prioritariamente na APS (ESF), 
na direção da sua excelência técnica, interdisciplinaridade e huma-
nização. No ambiente da medicina, isso demanda a construção de 
uma tradição forte de medicina geral ou de família e comunidade, 
ora inexistente no Brasil. 

Configurações, fatores e forças históricas e situacionais resultaram 
numa degradação geral da clínica biomédica realizada na APS, que 
deve ser compreendida num contexto complexo e genealógico mul-
tifacetado (TESSER, 2009b).13 

Os desafios da transformação das práticas médicas e da formação 
médica para o trabalho na APS brasileira são muitos e devem ser 
encarados como um processo articulado, porém irregular e assimétrico, 
entre municípios, serviços, profissionais e instituições formadoras, a 

13 Tal contexto e configuração só podem aqui ser rapidamente mencionados: a precária capacitação 
dos médicos para o trabalho na APS; o histórico empobrecimento ético e técnico de sua atividade 
nos serviços públicos pré-SUS com continuidade inercial nele; a visão e situação empobrecida e 
subvalorizada da APS na sociedade e entre os médicos; a alta rotatividade dos profissionais; a 
baixa responsabilização dos mesmos pela sua população adscrita; o amplo domínio ideológico 
das especialidades focais sobre a sociedade brasileira em todas suas camadas, em termos de 
projeção de efetividade, de competência e de resolubilidade nelas projetadas; o domínio da 
graduação médica pelas especialidades focais; a inexistência de uma tradição forte de clínicos 
gerais, medicina geral ou medicina de família e comunidade no Brasil e nas escolas médicas; 
o insucesso relativo da indução de residências em medicina de família e comunidade (MFC), 
poucas e de qualidade questionável no país; a quase inexistência de uma expertise acadêmica 
em MFC no Brasil, o que dificulta a construção de uma rede acreditada de serviços de APS 
com essa expertise que poderiam auxiliar na formação mais rápida de profissionais especialis-
tas em MFC (enquanto formação pós-graduada) e ou participar das reformas curriculares da 
graduação médica; o caráter abusivo das práticas médicas quanto ao uso de tecnológicas duras 
(quimioterápicos e exames complementares); a presença maciça (aproximadamente 70%) de 
médicos especialistas não-em-MFC na ESF; a sobrecarga de trabalho das equipes em várias 
realidades e municípios (com populações adscritas superiores ao limite previsto, já excessivo); 
a dificuldade de acesso ao cuidado em muitas equipes e serviços; a falta de longitudinalidade 
apesar das regras da ESF – enfim, várias forças convergem diminuindo a qualidade do cuidado 
prestado pelos médicos e pelas equipes da saúde da família.

ser fomentado e induzido. Tais transformações envolvem o fomento 
a uma abordagem ampliada do processo saúde-doença-atenção e 
incluem pelo menos o aprendizado e o exercício: 
a. da excelência do cuidado clínico dos problemas de saúde mais 

frequentes, em todas as faixas etárias, típica e necessária na APS, 
expertise precípua da Medicina de Família e de Comunidade, mas 
que pode ser desenvolvida em grande parte na graduação;

b. da prevenção quarternária (NORMAN, TESSER, 2009);
c. da demora permitida (KLOETZEL, 1999) e do uso criterioso dos 

exames complementares;
d. da abordagem psicossocial em saúde mental (COSTA-ROSA, 

2005; TESSER; TEIXEIRA, 2010);
e. da necessidade do trabalho interdisciplinar (especialmente a ser 

explorado nos cinco momentos clímax da interdisciplinaridade: 1 
- reunião de equipe de saúde da família [semanais, para cogestão 
do cotidiano, organização de atividades coletivas, construção e 
gestão de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos 
complexos e atividades/parcerias intersetoriais]; 2 – acolhimento; 
3 – visitas domiciliares; 4 – atividades coletivas [grupos diversos]; 
e 5 – conversas informais cotidianas na cozinha e corredores);

f. da necessidade da medicina baseada em evidências (BEM) para 
escrutinar a clínica e imperar como critério rigoroso para estabele-
cimento de rastreamentos (prevenção secundária) (BRASIL, 2010);

g. do espírito crítico para com a BEM (relativização das evidências 
orientadas para as doenças – DOE e priorização das orientadas 
aos pacientes  POEM [ROSSER; SHAFIR, 1998], além de crítica 
à tendência a homogeneizar e protocolar as condutas típicas desse 
tipo de conhecimento, no sentido de individualizar, contextualizar 
e singularizar a abordagem e o cuidado;

h. da evitação das iatrogenias da clínica e da prevenção (rastreamento 
e intervencionismo excessivos) para o que são necessárias tanto a 
BEM (teoria) quanto o acesso e a longitudinalidade (que permite 
a vivência e a prática do manejo das consequências iatrogênicas do 
cuidado e da prevenção, que retornam à equipe de saúde da família);

i. de uma clínica desmedicalizante ou menos medicalizante 
(TESSER, 2010);
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j. da necessidade e da habilidade de construção de parcerias inter-
setoriais, interinstitucionais e entre curadores de culturas diversas;

k. da necessidade do reconhecimento e valorização dos saberes e das 
autonomias dos usuários;

l. das potências e dos limites da prevenção de doenças e da promo-
ção da saúde no cuidado na APS, aproveitando as práticas já em 
experimentação de matriciamento e dos NASFs;

m. de uma perspectiva educativa não controlista, não autoritária, 
emancipadora, solidária, contextualizadora, desmedicalizante, e 
de construção de parceria;

n. da necessidade de oferecer acesso rápido dentro da longitudinali-
dade para intercorrências clínicas e pequenas urgências (demanda 
espontânea) como uma das mais fundamentais missões e estratégias 
de legitimação da APS e de construção inicial da integralidade.
Os arranjos organizacionais têm relevância pedagógica para essas 

transformações. Não se pode esperar a melhoria da qualidade do 
trabalho médico para se construir a garantia do acesso ao cuidado, 
a longitudinalidade e o poder de coordenação da APS. Ao contrário, 
esses atributos combinados são antídotos da clínica descomprometida, 
medicalizante e degradada.

Nesse campo, os processos de trabalho das equipes de SF devem 
ser aperfeiçoados para equilibrar o cuidado com ações criteriosas de 
prevenção e promoção. Há que relativizar um discurso preventivista 
e promocionista muito presente nas diretrizes da ESF e da atenção 
básica, que, comumente, quando levado à prática, tem gerado com-
petição entre cuidado à demanda espontânea e ações programáticas, 
preventivas, educativas ou promocionais, dificultando o acesso (TES-
SER; NORMAN, 2010). 

A prevenção é importante na história e no ideário da saúde pública 
e da ESF, e também é ingrediente inevitável da integralidade. Mas 
houve intensa medicalização e individualização da prevenção nessa 
racionalidade, através dos fatores de risco e da diminuição dos umbrais 
terapêuticos associados ao desenvolvimento de tecnologias duras e 
individuais de intervenção14 (NORMAN; TESSER, 2010), tendendo 

14 Vide as estatinas e a evolução das metas para controle de hipertensão, colesterol, glicemia etc.

a indiferenciar prevenção de terapêutica (STARFIELD et al., 2008), 
disseminando a estratégia de alto risco para cada vez mais amplas 
parcelas de população (menores riscos), que precisam agora passar 
por cuidado preventivo individualizado, gerando mais demanda de 
atendimento. A abordagem de alto risco transferiu-se para a clínica 
da ESF avassaladoramente, aproveitando a forte tradição discursiva 
preventivista ali instalada. 

Deve ser lembrado que tanto a prevenção quanto a promoção têm 
maior efetividade e impacto na maior parte ou em grande parte dos 
problemas de saúde se pensadas e realizadas através de abordagens 
populacionais e político-sociais (prevenção primária e secundária e 
promoção da saúde), ao invés de através de ações individualizadas 
e/ou em grupos de maior risco (MCKEOWN, 1976; ROSE, 1985, 
2010). A abordagem preventiva de alto risco é relativamente pobre 
em impacto populacional e rica em poder medicalizante e iatrogê-
nico, mas detém uma quase unanimidade cultural entre população 
e profissionais quanto a um estado de opinião difícil de questionar: 
quanto mais prevenção individual, melhor. Além disso, em nossa 
visão, parece não ser eticamente defensável que cuidados preventi-
vos (pessoas sadias) tenham preferência nos serviços de APS sobre 
cuidados a pessoas já adoecidas e sofrendo.15

Assim, as práticas profissionais biomédicas vivem o desafio crônico, 
ainda pouco valorizado pela Saúde Coletiva, pelo SUS e pelos forma-
dores de profissionais, de fundamentar as práticas de prevenção, para 
o que a MBE é fundamental, desmontando a ideologia preventivista 
indiscriminada, perigosa e cara acima citada (“quanto mais prevenção 
melhor” na intervenção individual). Critério nas ações preventivas é um 
desafio ético e técnico crucial para a integralidade. Nesse sentido, um 
grande desafio nessa racionalidade é construir programas organizados 
de rastreamento e simultaneamente reformar os profissionais para serem 
criteriosos nos rastreamentos oportunísticos. Os programas organizados 
de rastreamento são mais baratos, mais custo-efetivos, menos iatrogêni-
cos, permitem avaliação das intervenções e têm a vantagem de desviar 

15 Particularmente devido ao fato de que o poder preditivo de muitas ações preventivas é baixo 
e de que o acesso ao cuidado de quem sofre e está adoecido é no mínimo tão importante 
e necessário quanto à prevenção.
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a maior parte da demanda de procedimentos preventivos da rotina de 
trabalho assistencial dos profissionais (BRASIL, 2010).

A exploração da abordagem populacional e das ações político-
sociais na prevenção e promoção está para ser mais desenvolvida 
no Brasil, sendo também relativa à dimensão das respostas gover-
namentais aos problemas de saúde. Embora importantíssimas, elas 
fogem ao escopo deste escrito e em parte transcendem a questão 
das racionalidades médicas.16 

Homeopatia e acupuntura/MTC e integralidade
Como já antecipado acima, essas racionalidades médicas vitalistas 

parecem ser razoavelmente integrais nos seus saberes e práticas sufi-
cientemente esotéricas (especializadas) de cuidado, embora tenham, 
como todas, seus limites. Os desafios e dificuldades para a explora-
ção de suas potencialidades aparecem nos processos de socialização 
e oferecimento delas aos usuários do SUS (TESSER; LUZ, 2008), 
tanto em termos de organização dos serviços quanto em termos de 
práticas profissionais realmente existentes. 

Na dimensão da organização dos serviços, com a edição da Po-
lítica Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 
em 2006, o nível federal do SUS assumiu o compromisso de apoiar 
e incentivar a oferta dessas medicinas à população. A ênfase é na 

16 Nesta dimensão da integralidade, o desafio é explorar extensamente e intensamente desde 
medidas sociais e populacionais relativamente simples, mas difíceis de serem decididas e implan-
tadas (proibição de propaganda de drogas lícitas, fiscalização sanitária e redução de tolerância de 
substâncias tóxicas ou fisiologicamente muito ativas nos alimentos – agrotóxicos, conservantes, 
estabilizantes, etc. –, proibição de fumar nos locais fechados públicos, lei seca nas estradas, 
obrigatoriedade de se fazer exame de nível alcoólico nas estradas pelos motoristas, proibição 
de plantio e comercialização de transgênicos e obrigatoriedade de identificação dos mesmos 
nas embalagens, etc.) até medidas mais complexas que envolvem a estrutura de poder social 
geral e de poderes setoriais (redistribuição fundiária, estímulo intenso à agricultura familiar 
orgânica, desaceleração do agronegócio, estímulo a pesquisa e exploração de energias limpas e 
renováveis, proteção da natureza remanescente – matas e florestas, políticas de estruturação de 
transporte coletivo e energia alternativa, redistribuição da riqueza social – limitação de acúmulo 
de grandes fortunas, taxação progressiva da renda, diminuição da diferença entre altos e baixos 
salários, políticas de diminuição das grandes cidades e de sustentabilidade social e ambiental 
para cidades de todos os tamanhos, reforma urbana para construção de municípios saudáveis, 
políticas educacionais públicas fortes, reforma e transparência tributária e no uso do recurso 
público, fim do subsídio público à saúde suplementar [já mencionado], política de construção 
de uma APS de fato universal, redução de jornada de trabalho, etc.).

atenção básica, local já majoritário de sua pequena oferta atual e 
que é ambiente naturalmente esperado para sua presença, de modo 
a ampliar e facilitar o acesso a elas, concretizando a ideia de plura-
lismo terapêutico ou pluralismo nos cuidados de saúde (HELMAN, 
2009). Esse ambiente também aproveita as boas potencialidades dessas 
medicinas em cuidar de adoecimentos “não organizados” (usando 
palavras de Balint [1988]) ou de sofrimentos difusos ou localizados 
para os quais a biomedicina apresenta severos limites e problemas,17 
bem como em proporcionar práticas de promoção da saúde. 

Vale mencionar que os profissionais das equipes de saúde da família 
já capacitados nessas medicinas não podem registrar essas atividades 
na lógica do sistema de informações federal, uma vez que o mesmo 
– até o momento da redação deste texto, agosto de 2010 – não as 
prevê (homeopatia e acupuntura) na saúde da família, e sim como 
procedimentos e consultas especializadas (SOUSA et al., 2010a). Isso 
obriga os municípios a criarem uma sistemática de registro paralela 
para essas atividades e a financiarem integralmente essas práticas na 
atenção básica, dificultando sua implantação ali.

Ainda na dimensão organizacional, em relação a essas e outras 
PIC, recente pesquisa identificou três formas básicas “espontâneas”, 
ou “nativas” de sua implantação na atenção básica e na ESF, criadas 
e protagonizadas18 pelos próprios profissionais de saúde em negocia-

17 Limites esses de interpretação (tendência a busca exaustiva de doenças - com medicaliza-
ção, gastos desnecessários com exames complementares e iatrogenia deles derivada – e/ou 
geração de diagnósticos puramente descritivos ou sindrômicos que não passam de sinônimos 
técnicos em linguagem médica dos sintomas dos doentes) – e de intervenção (tendência a 
hiper-utilização de sintomáticos químicos para sintomas orgânicos e “mentais” (com grande 
medicalização e geração de dependência - vide depressão), estes últimos alçados nos últimos 
anos à categoria de tratamentos de doenças ou transtornos mentais, reduzidos a listas de 
sintomas consagrados em textos canônicos (DSMs, CID), identificados facilmente por um 
check list protocolar. A esse respeito, a abordagem psicossocial, desenvolvida pela reforma 
psiquiátrica, ainda precisa se aproximar e difundir na APS (TESSER; TEIXEIRA, 2010). 
18 Como constatou Salles (2008), estudando a presença da homeopatia no SUS e nas 
universidades, a oferta dessa medicina deve-se quase sistematicamente, salvo exceções, ao 
protagonismo individual de profissionais que insistentemente abrem e sustentam espaços 
nos serviços e instituições para essa prática. Grosso modo, talvez isso possa ser generalizado. 
Outra pesquisa (SOUSA et al., 2010b) também constatou tal fato, pesquisando as PIC em 
geral na APS de Florianópolis. São poucos os municípios que ativamente incorporaram a 
oferta das PIC na APS.
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ções com seus gestores locais, na maior parte das vezes com pouco 
ou nenhum apoio institucional (SOUSA et al., 2010b): (1) Há uma 
forma dissolvida, diluída ou misturada, em que essas medicinas se 
associam e se introduzem na agenda normal dos profissional nelas 
capacitados, sem alteração nesta agenda, sendo usadas conforme o 
caso por demanda do usuário ou oferta do profissional (de regra em 
baixo volume de oferta em relação à biomedicina). (2) Há uma forma 
relativamente separada de sua prática, que consiste na abertura de 
alguns horários na agenda, uma manhã ou tarde por semana, alguns 
horários dos dias ou em certos dias da semana, reservados para a 
prática exclusiva ou prioritária dessas medicinas, com uma pequena 
agenda específica para elas, também em baixo volume de oferta. 
(3) Há as formas (1) e (2) misturadas ou associadas. Tais formas 
se desenham como resultado tanto das características pessoais dos 
profissionais (alguns preferem uma ou outra forma de organização), 
como das negociações, condições, contextos e dinâmicas dos serviços. 

A relevância de se mencionar estas formas de inserção nos pro-
cessos de trabalho das equipes de SF é que elas apontam para uma 
configuração organizacional em que essas racionalidades médicas são 
vistas como recursos e medicinas a serem incorporados pelos próprios 
profissionais das equipes de saúde da família, aumentando o teor de 
integralidade das práticas dessas equipes. Nesse sentido, elas parecem 
contribuir sobremaneira para a ampliação do teor de integralidade da 
APS, embora dificilmente possibilitem acesso fácil a todos os que as 
demandem ou para os quais os próprios profissionais as consideram 
indicadas, dado o volume de usuários de cada equipe de SF no Brasil. 

A longitudinalidade, o fácil acesso e a proximidade territorial tor-
nam essas formas de inserção dessas racionalidades e de outras PIC 
na APS altamente desejáveis, indicando haver acerto na priorização 
para a APS na normativa nacional (PNPIC). 

Os desafios nesse sentido encontram-se nas dificuldades de especia-
lizar os profissionais das equipes da ESF de modo mais disseminado 
(no caso dos médicos os cursos são caros e duram de dois a três anos). 
Uma vertente de superação desse impasse é a geração, ainda agora em-
brionária, de treinamentos básicos nessas medicinas que possam suscitar 
o interesse pelo aprendizado especializado nelas e simultaneamente 

prover recursos, saberes e técnicas que podem ser usadas pelos profis-
sionais das equipes sem especializações formais. Além disso, algumas 
PICs dessas racionalidades e de fora delas são relativamente seguras e 
simplesmente prescindem de especialização formal.19

Uma vez experimentados, se obtiverem êxito, tais treinamentos 
podem ser multiplicados no Brasil, simultaneamente ao estímulo 
para que os profissionais se especializem (através de convênios com 
instituições formadoras que podem viabilizar descontos) e de libera-
ção institucional de horário para essa formação. Talvez alguns cursos 
de especialização pudessem mesmo ser financiados pelo SUS, sendo 
desejável que os profissionais se comprometessem (se isso for possível) 
a terminar a especialização e praticar as novas habilidades nas suas 
equipes por determinado tempo. 

A existência ou criação de serviços de referência dessas racionali-
dades e outras PICs e de seus profissionais nos NASFs, ambulatórios 
especializados, serviços de referências em PICs20 e em hospitais e 
serviços de urgência-emergência são formas de implantação que po-
dem complementar o oferecimento dessas terapias via APS (ESF). A 
presença delas costuma ser nula ou incipiente nesses serviços. 

A experimentação e estudo de sua contribuição para o cuidado ali 
praticado e para a humanização e a integralidade desse cuidado se 
constituem em desafio para o SUS e a Saúde Coletiva. Porém, essa 
presença não parece ser mais prioritária ou desejável aí do que na 
atenção básica, uma tendência de resto natural na APS do mundo, dada 
a sobreposição dos valores compartilhados pela medicina de família 
e comunidade e essas racionalidades. Ambas enfatizam o diagnóstico 
da pessoa, não apenas da doença, e procuram entender as dimensões 
biológica, psicológica e social e suas interações (MCWHINEY, 2010).

Por fim, resta comentar que os municípios, estimulados pela PN-
PIC, precisam fornecer os insumos terapêuticos para essas práticas 
(medicamentos homeopáticos e materiais para acupuntura/MTC), o 

19 São exemplos: uso de sementes para auriculoterapia, certas formas de massagem e auto-
massagem, práticas corporais, etc. 
20 Alguns locais criaram serviços de referência especializados apenas em várias PICs (como 
a cidade de Recife e o Estado do Amapá, que criou um Centro de Referências em Terapias 
Naturais, de abrangência estadual). 
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que não envolve grandes dificuldades ou custos e vem sendo provi-
denciado pelos gestores que se movimentaram para implantar as PIC 
nos seus municípios. 

Em relação às práticas profissionais, há especificidades comuns e 
outras que diferenciam a homeopatia da MTC/acupuntura na sua 
contribuição e suas dificuldades para a integralidade do cuidado. 
Como traços comuns, há comumente, dentre os profissionais nelas 
especializados que as praticam na APS, tendência de buscar espaços 
e reorganizações de agenda de modo a melhorar as condições para 
a prática, seja através de mais tempo dedicado aos atendimentos 
(homeopatia), seja demandando melhor espaço físico, instalações e 
insumos (macas, sala e ambientação para acupuntura, etc.).

Negociações para isso são necessárias devido aos limites e tradições 
dos serviços de APS. Elas se tornam problemáticas quando não se 
chega a acordo satisfatório, o que não tem sido raro, havendo vários 
profissionais habilitados que não praticam essas racionalidades por 
esse motivo – principalmente homeopatas. Outra regra geral é que 
tais profissionais precisam ser, necessariamente, na APS, sincréticos e 
híbridos, uma vez que lhes é cobrado a priori, incontornavelmente, 
o cuidado biomédico, sendo também desejável que possa oferecer 
cuidado orientado por outra racionalidade. 

Os problemas específicos das práticas homeopáticas, no que diz 
respeito à integralidade, circulam mais pela dificuldade de sua sociali-
zação e acesso, já que há relativamente poucos homeopatas praticantes 
na APS e sua formação não é voltada para o ambiente da APS. Ao 
contrário, sua tradição parece ser mais voltada para a prática liberal 
em consultório privado (TESSER, 2009c), o que dificulta a adaptação 
e a negociação da sua prática na ESF. Os homeopatas necessitam 
de uma versatilidade que raramente se apresenta pronta e disponível, 
para trabalharem em condições relativamente adversas como são as 
unidades de APS brasileiras, em termos de tempo de consulta, am-
biência, demandas e intercorrências imprevistas, etc.

Também a centralidade dessa racionalidade na atividade médica 
é um limite, dado que se poderia explorar a ação de cuidado dos 
outros profissionais da equipe de saúde da família, para o que se teria 
que desenvolver saberes, habilidades e competências que pudessem ser 

exercidas por eles, o que é um desafio para os homeopatas brasilei-
ros do SUS. Isso implica reconhecer e aceitar algum uso parcial ou 
simplificado das técnicas e tecnologias da homeopatia, que pode e 
talvez deva chegar até os usuários, de modo a ampliar sua autonomia 
e socializar mais essa medicina, desenvolvendo tolerância e sabedoria 
para bem orientar o uso popular e talvez por outros profissionais de 
saúde não-médicos de tecnologias homeopáticas (leves e leve-duras) 
e mesmo medicamentos homeopáticos. Isso aumentaria a integrali-
dade no sentido de ele contribuir para o desenvolvimento de alguma 
autoatenção em homeopatia.21 

Em todo o caso, o acesso fácil e a longitudinalidade, características 
típicas da APS e da ESF, se implantadas e levadas a sério, facilitam 
sobremaneira o exercício da homeopatia, calcada em vínculo íntimo 
de parceria profissional-usuário e na longitudinalidade do cuidado. E 
podem permitir a contribuição forte da homeopatia com sua aborda-
gem integral e holística dos adoecimentos individuais (SANTANNA; 
HENNINGTON; JUNGES, 2008; ARAÚJO, 2008), nas práticas 
de saúde da APS. 

A acupuntura/MTC, por usa vez, é mais adaptável ao contexto 
da APS e de outros serviços, necessitando apenas insumos específi-
cos. Diferentemente da homeopatia, a grande exploração científica 
e biomédica da acupuntura tem propiciado uma abordagem mista 
dessa racionalidade, que pode gerar problemas e limites na explo-
ração das suas amplas contribuições possíveis para a integralidade. 
Cada vez mais se a medicaliza e a orienta pela lógica e a tradição 

21 Em realidade, isso já ocorre entre os usuários da homeopatia, só que são tão restritos e 
em geral elitizados, no Brasil, que o fato passa despercebido. A socialização ampla dessa 
racionalidade médica inevitavelmente implica, como descreveu Fleck (1986) para os estilos de 
pensamento em geral, alguma simplificação e esquematização de saberes e usos pelos leigos 
e profissionais menos especializados. Isso não coloca a qualidade da prática homeopática em 
risco, senão que provavelmente suscitará mais demanda aos cuidados homeopáticos especiali-
zados, e aumentará a autonomia em casos em que isso não é necessário. Além disso, recente 
pesquisa no Brasil (SALLES, 2008; TESSER, 2009c) parece ter identificado que os homeopatas 
preservam virtudes relacionadas à integralidade e aos saberes esotéricos dessa racionalidade 
nos serviços e instituições públicas do SUS em que a homeopatia se faz presente, o que faz 
pensar que não há tanto motivo para medos de excessiva simplificação e “alopatização” da 
mesma nesse ambiente. Ao contrário, provavelmente isso gerará demanda e necessidade de 
mais médicos homeopatas, tanto na APS quanto nos NASFs ou em serviços de referência. 
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(interpretativa e de conduta) biomédicas, já que o procedimento de 
inserção de agulhas se adapta bem ao imaginário e aos rituais da 
biomedicina, e os conhecimentos científicos já abundantes sobre ela 
tendem a transformá-la na prática em um procedimento analgésico/
sintomático e relaxante de repetição, subexplorando a integralidade e 
o holismo possível de ser exercido nessa racionalidade médica (CIN-
TRA; FIGUEIREDO, 2010; SOUZA; VIEIRA, 2005). 

Alto teor de integralidade pode estar presente tanto na acupuntura 
como nas outras práticas terapêuticas e promocionais da MTC, através 
dos saberes autóctones dessa racionalidade, que integram aspectos 
emocionais e ambientais ao equilíbrio vital através da noção de “qi”, 
o chamado “sopro” vital, possível de ser fortalecido e equilibrado, 
tanto para tratamento como para prevenção de adoecimentos e pro-
moção da saúde, o que pode ser feito especialmente através das outras 
práticas da racionalidade (práticas corporais, meditações, alimenta-
ção, etc.). Um dos problemas a esse respeito é que há uma grande 
assimetria entre o conhecimento da acupuntura, já em certa medida 
ocidentalizado após a revolução comunista na China (BARSTED, 
2003; SOUZA, 2008) e a profundidade dos demais conhecimentos 
e práticas da MTC, menos conhecidos, menos estudados e menos 
praticados, mas certamente grandes e férteis fontes de contribuição 
para a construção da integralidade (PALMEIRA, 1990). 

Em relação às práticas preventivas dessas racionalidades, vale mencio-
nar a potencialidade da homeopatia no auxílio do manejo de situações 
epidêmicas, como as epidemias de dengue. Trata-se de verdadeiro desafio 
de experimentação sanitária, já levado a cabo em alguns lugares com 
bons resultados relatados,22 mas sem legitimação científica. Não há 
como conhecer a potencialidade da homeopatia em termos preventivos 
ou de atenuação da gravidade dos casos de uma epidemia se ela não 
for utilizada, com algum registro e estudo concomitante para avalia-
ção. Não se devem esperar provas científicas de seu funcionamento ou 

22 Relato de seu uso em epidemia de dengue em Cuba, com sucesso, foi realizado no 1º Semi-
nário Internacional sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, realizado em 14 
de maio de 2008, em Brasília, promovido pelo Ministério de Saúde, por médico homeopata 
daquele país, Dr. Jorge Luís Campistrous Lavaut. Disponível em:http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/seminario_praticas_integrativas_complementares_saude.pdf

efetividade; elas só virão após amplo uso empírico sanitário.23 Trata-
se de não desperdiçar a experiência acumulada pelos homeopatas em 
aproximadamente duzentos anos de prática, e de testá-la em benefício 
das populações. Isso é um verdadeiro desafio político-epistemológico 
para os gestores do SUS, que a saúde coletiva pode ajudar a enfrentar. 

Palavras finais
As racionalidades médicas diferenciam-se na sua abordagem, 

interpretação e ação frente aos problemas de saúde e, portanto, 
diferenciam-se nos problemas, limites e potencialidades de contribuição 
para a construção da integralidade no SUS. 

A biomedicina, racionalidade oficial e amplamente hegemônica 
na orientação dos cuidados preventivos, curativos e promocionais no 
Brasil, parece, tanto por suas características intrínsecas (se podemos 
assim considerar) quanto por sua configuração social no Brasil, a 
mais problemática das racionalidades na construção da integralidade. 

Os problemas, direções e sugestões apontadas convergem para o 
fortalecimento do SUS e da APS e para a reorganização dos cuidados 
profissionais. Isso envolve, pelo menos: ampliação e universalização 
da ESF, com criação de mecanismos de garantia de acesso rápido 
atrelado a longitudinalidade24 e construção progressiva de poder de 

23 Mutatis mutanti, não foi outro o caso da acupuntura: só após o ocidente registrar e observar 
o uso maciço tradicional da mesma na China é que se iniciaram pesquisas científicas com 
mais vigor a respeito. A academia (ciência), via de regra, chega tarde nesses casos. Esperar 
por ela significa renunciar aos potenciais benefícios, que devem ser pesados frente a riscos 
potenciais, para o que os conhecimentos tanto da biomedicina quanto da homeopatia são 
úteis, considerados os rigores éticos necessários e hoje talvez mais exigentes. Um empirismo 
dosado, estudado, avaliado e discutido claramente pode ser de grande valia nesse sentido 
(ALMEIDA, 2002). É provável que bloqueios políticos (ligados a interesses comerciais), no 
caso da homeopatia, tenham papel maior do que se imagina. 
24 Para a universalização da APS e o fim do subsídio à saúde suplementar (ou seja, para a 
incorporação da classe média à APS), em algum momento, há que se considerar a necessidade 
de alguma flexibilidade nas regras de adscrição para a longitudinalidade. A atual regra rígida 
de adscrição territorial não permite ao usuário nenhum grau de liberdade de escolha, que 
valorize o vínculo e a responsabilização. Isso poderia se dar, talvez, através de algum tipo de 
captação opcional ou adicional de clientela. Para essa direção, há que simultaneamente criar 
mecanismos de cobrança e responsabilização das equipes quanto ao cuidado longitudinal 
e alguma coordenação desse cuidado, criando condições de maior seriedade e fiscalização 
de gestores quanto a esses atributos fundamentais da APS (longitudinalidade e acesso), 
tornando-os mais presentes nas práticas assistenciais. 
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coordenação de cuidado pela equipe de SF; construção de acesso 
filtrado pela APS, criterioso e matriciado (personalizado) ao cuidado 
especializado; inovação no enfrentamento do drama real e complexo 
da ausência de expertise acadêmica e assistencial em MFC, em larga 
escala no país, para o que poderia haver colaboração internacional e 
acreditação de serviços e profissionais da própria APS, de modo que 
eles entrem com peso na formação médica e de residência. Também, 
haveria que parar progressivamente de subsidiar a saúde suplementar 
para servidores públicos (acadêmicos, gestores e profissionais de saúde) 
e de estimulá-la via terceirização do apoio diagnóstico.

Não foi comentado o cuidado hospitalar, que poderá seguir a 
orientação regionalizadora do cuidado especializado, com invenção de 
melhores mecanismos de diálogo e comunicação entre a APS (ESF) 
e os hospitais e unidades de urgência/emergência. 

Tudo isso converge com o fortalecimento da APS e com a es-
truturação do sistema de saúde tendo-a como eixo, um desafio que 
precisa transcender a Saúde Coletiva, o SUS e os seus fóruns polí-
ticos e de decisão, envolvendo a sociedade, a mídia, o Legislativo e 
o Executivo, em que as dificuldades ideológicas e políticas parecem 
ser muito grandes. 

A contribuição das outras racionalidades médicas é convergente 
com esse movimento de ampliação, aperfeiçoamento e “empodera-
mento” da APS. Parece ser ali, sem dúvida, seu locus de desenvolvi-
mento natural. As dificuldades nesse sentido parecem menores que 
as da biomedicina, e as potencialidades de sua inserção e oferta mais 
significativa à população (dada sua exiguidade atual) podem resultar 
em maiores benefícios e satisfações quanto à integralidade do que 
usualmente se espera, a julgar pela consistente, maciça e continua-
da procura pela terapias complementares no mundo ocidental nas 
últimas décadas. Seu maior desafio é sua exiguidade, a dificuldade 
de formar profissionais e de inseri-las no SUS e na APS (ESF), de 
modo a torná-las acessíveis ao grosso da população.

As outras racionalidades médicas vitalistas, bem como as PICs 
em geral, são uma frente de trabalho ampla e relativamente pouco 
exploradas no SUS e na APS, como recursos a incrementar o teor de 

integralidade das práticas ali realizadas. Todavia, como sua sobrevi-
vência e expansão na sociedade contemporânea tem se dado mais na 
vida informal e no mercado privado, o qual vem crescendo devido à 
grande procura dessas práticas, fragmentando e especializando técnicas 
delas derivadas, deve-se ter espírito crítico e cuidado no fomento à 
sua oferta nos SUS (TESSER; FILICE, 2008).
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Racionalidades médicas 
e formação em saúde: 

um caminho para a integralidade

MARIA INÊS NOGUEIRA

Cada frase que escrevo já visa sempre o todo,
logo sempre de novo a mesma coisa, e todas não passam

por assim dizer de aspectos de um objeto considerado
de ângulos diferentes.

Ludwig Wittgenstein

Introdução
Ao trazer o tema das racionalidades médicas para o ensino, 

abre-se a possibilidade de discutir os fundamentos epistemológicos 
de saberes e práticas em saúde. Um dos propósitos deste artigo é 
demonstrar a relevância de uma perspectiva epistemológica para 
uma reflexão sobre racionalidades médicas, formação profissional 
e integralidade do cuidado em saúde. O enfoque epistemológico 
aqui adotado é o proposto por Camargo Jr. (2004), relacionado à 
tradição de língua inglesa, que define epistemologia como o estudo 
do conhecimento e da justificação, sem assumir a possibilidade de 
um conhecimento absoluto ou infalível. Tal enfoque difere do da 
tradição filosófica francesa, que associa a palavra epistemologia à 
ideia de “filosofia da ciência”. Procura-se ainda desvincular a ideia 
de “conhecimento válido” da de “conhecimento científico” e com 
isso evitar a utilização da palavra “científico” como sinônimo de 
“verdadeiro”, “real” e “objetivo”. 

Esta perspectiva se mostra também adequada para a compre-
ensão das racionalidades médicas, não somente do ponto de vista 
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de critérios de eficácia internos dos modelos teóricos, mas princi-
palmente como práticas de saúde orientadas por paradigmas, de 
acordo com o referencial de Kuhn, ou coletivos de pensamento, 
segundo Fleck (NOGUEIRA, 2003). 

O desafio de tornar as práticas de saúde mais eficazes requer 
um posicionamento crítico frente aos obstáculos inerentes à própria 
racionalidade biomédica que limitam a prática clínica. Tanto o re-
ducionismo organicista quanto a fragmentação do conhecimento em 
especialidades terminaram por configurar uma medicina ocidental 
altamente tecnológica, muitas vezes incapaz de abordar com sucesso 
a complexidade do adoecimento humano.

Para a formação de profissionais de saúde capazes de atuar de 
forma mais integral e humanizada, torna-se imprescindível proble-
matizar algumas concepções, em especial as de saúde e doença. É 
importante também conhecer o processo de construção dos modelos 
terapêuticos utilizados, para que se possa historicizá-los e, consequen-
temente, desnaturalizá-los. Nesse sentido, ao propor uma discussão 
sobre Racionalidades Médicas e formação em saúde, recupera-se uma 
reflexão que articula os conceitos de saúde e cultura, problematiza os 
potenciais e os limites da prática clínica, ao mesmo tempo em que 
se introduz uma abordagem crítica da ciência. 

Perspectiva anatomoclínica X perspectiva vitalista
A narrativa de Foucault sobre o nascimento da clínica, processo 

que se desenvolve desde o Renascimento até o final do século XVIII, 
apresenta a criação da experiência médica moderna e o surgimento 
de um “olhar anatomoclínico” – o saber da verdade, que fazia parte 
da observação da vida, desloca-se em direção à observação da morte. 
Há uma conversão do olhar médico, que passa a incluir a morte em 
seu conjunto técnico e conceitual, já que “a morte era a única pos-
sibilidade de dar à vida uma verdade positiva” (FOUCAULT, 1980, 
p. 166). No processo de surgimento da anatomoclínica, consolida-se 
outra vertente na caracterização das doenças, não mais como um 
fenômeno vital, mas como a expressão de lesões celulares: “a nova 
concepção de doença passa a ser a categoria central do saber e da 
prática médica” (CAMARGO JR., 2003, p. 109). 

Através do deslocamento epistemológico de uma arte de curar 
indivíduos doentes para uma disciplina das doenças, a medicina 
ocidental torna-se definitivamente uma “ciência das doenças”. Ao 
instituir a doença e o corpo como objetos, excluindo do campo 
da cientificidade a vida, a saúde e a cura, a medicina inclui-se na 
racionalidade científica moderna (LUZ, 1988). 

A consolidação desse processo ocorre a partir de profundas trans-
formações no ensino e na prática médica. O hospital, local onde se 
torna possível reunir em grande número as observações necessárias 
ao estabelecimento das descrições anatomopatológicas e a realização 
de necrópsias, transforma-se numa máquina de pesquisa e de ensino. 
A partir de então, o hospital torna-se fundamental para o ensino da 
medicina (CAMARGO JR., 2003).

Canguilhem (2005) formula uma série de críticas sobre a razão 
médica nas sociedades contemporâneas, em que a medicina se empe-
nhou para se tornar uma ciência das doenças, tais como: a dissociação 
progressiva entre a doença e o doente, o tratamento dos doentes 
como objetos e não como sujeitos de sua doença e o desinteresse 
pelas tentativas de compreensão do papel e do sentido da doença na 
experiência humana. Através de uma perspectiva vitalista, Cangui-
lhem (2005, p. 63) aborda a doença de forma peculiar, inserindo-a 
na história pessoal do ser humano: “as doenças do homem não são 
somente limitações de seu poder físico, são dramas de sua história”.

A partir da década de 60, verificou-se um renascimento da pers-
pectiva vitalista na área da saúde, impulsionado pelo “movimento da 
contracultura”. Campbell (1997) defendeu a existência de um processo 
de orientalização recente e progressiva do Ocidente, que se iniciou nesse 
período, quando um conjunto de crenças “essencialmente orientais” 
foi adotado pela minoria influente que compunha a contracultura. 
Com o impacto dessas ideias na sociedade ocidental, difundidas pos-
teriormente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), verificou-se 
um crescimento de todas as racionalidades e práticas que partilham 
de uma perspectiva vitalista (como, por exemplo, a Homeopatia, a 
Medicina Chinesa, a Medicina Ayurvédica, etc.).

A perspectiva vitalista é essencialmente uma perspectiva integradora, 
por estar centrada tanto na experiência de vida do paciente como na 
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sensibilidade do terapeuta em detectar sinais de desequilíbrio nessa 
experiência. Caracteriza-se por estar assentada no primado da energia 
sobre a matéria e do doente sobre a doença. A noção de que a energia 
organiza a matéria (e as estruturas orgânicas), e não vice-versa, cons-
titui o aspecto teórico unificador dessa proposta (QUEIROZ, 2006). 

Outras características importantes dessa perspectiva, levantadas 
por Queiroz (2006), são: a crença de que a doença provém princi-
palmente de um desequilíbrio interno, ao invés de uma invasão por 
um agente patogênico externo; o caráter não intervencionista (certas 
manifestações sintomáticas podem ser percebidas como necessárias, 
por serem provenientes de causas mais profundas, que abrangem o 
indivíduo e o seu modo de vida); os períodos de saúde precários são, 
muitas vezes, considerados estágios naturais na interação contínua 
entre o indivíduo, seu meio ambiente e sua experiência de vida; 
estar em equilíbrio dinâmico significa passar por fases temporárias 
de doença, nas quais se pode aprender e crescer. 

Na Conferência de Alma-Ata, em 1978, a OMS critica o modelo 
médico hegemônico baseado no hospital e na indústria farmacêutica 
e passa a recomendar a utilização dos recursos das medicinas não 
oficiais pelos sistemas nacionais de saúde. Tal postura aparece pela 
primeira vez no Brasil na proposta da VIII Conferência de Saúde, em 
1986, e inspira à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a 
inclusão das chamadas práticas alternativas como direito democrático 
do usuário escolher a terapêutica preferida (QUEIROZ, 2006). 

Nos últimos anos, o campo da Saúde Coletiva no Brasil trouxe 
à tona a discussão sobre a integralidade das ações de saúde, in-
crementando o debate sobre as práticas de cuidado integrais. Essa 
discussão envolve necessariamente a questão da formação em saúde. 
A formação médica tradicional, orientada pela categoria “doença”, 
privilegia a objetivação dos problemas de saúde ao enfatizar os 
aspectos biológicos do adoecimento. Ao passo que as propostas de 
reorientação da formação profissional em saúde buscam organizar as 
práticas profissionais a partir de um referencial mais abrangente – as 
“necessidades de saúde” da população – com o objetivo de ampliar 
o olhar desses profissionais para o Sujeito doente. 

Racionalidades médicas, complementaridade e integralidade
A categoria “racionalidade médica”, proposta por Madel Luz no 

início dos anos 1990, foi construída ao estilo de um tipo ideal de 
Weber, isto é, com seus traços ou dimensões fundamentais modelados 
a partir de uma operação indutiva. De acordo com a proposição de 
Luz, a categoria “racionalidade médica” pode ser resumidamente defi-
nida como “um sistema lógica e teoricamente estruturado, composto 
de cinco elementos teóricos fundamentais”, quais sejam: morfologia 
(anatomia humana); dinâmica vital (fisiologia); doutrina médica; 
sistema de diagnósticos e sistema de intervenções terapêuticas. Além 
desses elementos constitutivos, considera-se que os fundamentos das 
diversas racionalidades residem em cosmologias, ou cosmovisões, que 
impregnam todas as dimensões das racionalidades, qualificando suas 
raízes filosóficas (LUZ, 1996). 

A utilização dessa categoria permite o estudo comparativo de 
sistemas médicos complexos. As dimensões descritas anteriormente 
se configuram como “signos de comensurabilidade” e passam a ser a 
base de comparação entre as diversas racionalidades estudadas, sem 
que haja um juízo de valor ético ou epistemológico. Nessa operação 
metodológica elimina-se, propositalmente, o estudo de uma série de 
práticas conhecidas como “terapêuticas alternativas” (LUZ, 1996).

Entretanto, para se estabelecer paralelos, pontos comuns ou com-
plementares, Luz adverte que não se deve conduzir o estudo pela 
dimensão doutrina médica, pois esta acentua os pontos de diferença 
e de conflito entre as racionalidades. As dimensões da diagnose e da 
terapêutica (ligadas à prática médica) são mais indicadas para estudos 
comparativos, pois em qualquer sistema médico, independentemente 
de sua racionalidade, grande parte de sua eficácia está condicionada 
ao desempenho do terapeuta (LUZ, 1996). 

Nessa reflexão, é importante resgatar mais um elemento que 
Luz (1996) traz para a discussão das racionalidades médicas – os 
“papéis terapêuticos” atribuídos a elas. O “imaginário científico” da 
biomedicina, racionalidade médica hegemônica, deve-se a sua forte 
relação com a tecnologia. A homeopatia, por ser muito utilizada 
no tratamento de doenças alergo-respiratórias e psicossomáticas, e 
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a medicina chinesa, associada ao tratamento de doenças do siste-
ma músculo-esquelético (graças a sua eficácia no alívio das dores), 
terminam assumindo estes “papéis terapêuticos”.

Ainda que seja pertinente a crítica de que os papéis terapêuticos 
terminam por reduzir uma racionalidade médica completa, acredita-
se que essa apropriação feita pela população usuária (e também por 
alguns terapeutas) pode ser observada através de um ângulo positivo. 
Tal apropriação, ainda que reducionista, pode ser vista como um sina-
lizador de complementaridade entre as várias racionalidades médicas, 
ao discriminar os benefícios advindos de certas opções terapêuticas 
em situações específicas do adoecimento. Convém lembrar que o de-
senvolvimento dessas práticas médicas na sociedade ocidental acontece 
usualmente por meio de interações e assimilações variadas, em sintonia 
com a fragmentação e o sincretismo da cultura contemporânea. 

A articulação entre racionalidades médicas e Integralidade é outra 
questão que pretende se discutir neste artigo. De acordo com Tesser 
et al. (2008), em toda racionalidade médica há uma dimensão teó-
rica, centrada no saber, e outra, mais “artística”, ligada à prática. Os 
autores argumentam que a dimensão vinculada aos saberes biomédi-
cos não ajuda a construir a integralidade, na medida em que estes 
saberes estão dirigidos às doenças e seus riscos. Afirmam, então, que 
“a integralidade é um problema epistemológico para a racionalidade 
biomédica e, sendo esta a referência teórico/prática e institucional do 
SUS, o problema desloca-se para o próprio SUS” (TESSER et al., 
2008, p. 199). Ao contrário, nas racionalidades não biomédicas, a 
integralidade não é somente uma questão ética ou uma ideia regula-
dora, mas um alicerce fundador e organizador do saber, presente na 
construção da diagnose e da terapêutica. Assim, essas racionalidades 
trabalham com a integralidade, tanto na perspectiva ética quanto na 
epistemológica (TESSER et al., 2008). 

Mesmo concordando basicamente com o ponto de vista dos autores, 
vale ressaltar que toda e qualquer racionalidade médica isoladamente 
apresenta limitações ao lidar com os diversos processos de adoecimento. 
Esses limites podem ser verificados em uma ou mais dimensões, seja 
no diagnóstico ou na terapêutica, em situações relativas à promoção 
da saúde ou na prevenção de doenças. 

De fato, é preciso admitir que nenhuma racionalidade médica 
por si só é detentora do monopólio da integralidade, ainda que as 
racionalidades não biomédicas sejam mais afeitas ao princípio da 
integralidade devido às suas características integradoras. Essa consta-
tação fala a favor da necessidade de uma pluralidade na assistência, 
de um trabalho interdisciplinar em saúde e da complementaridade 
entre os diversos saberes.

Racionalidades médicas e formação em saúde
Apresenta-se a seguir um breve relato1 de duas experiências de 

ensino com o tema das racionalidades médicas, que acontecem no 
Instituto de Saúde da Comunidade da UFF: Paradigmas em Saúde 
na Contemporaneidade (no Mestrado em Saúde Coletiva – PPGSC / 
UFF) e Trabalho de Campo Supervisionado – Tema: Racionalidades 
Médicas (na Graduação em Medicina da UFF). 

Racionalidades médicas no mestrado em Saúde Coletiva
A disciplina Paradigmas em Saúde na Contemporaneidade, ofe-

recida aos alunos do Mestrado em Saúde Coletiva da UFF viabiliza 
o conhecimento de novas abordagens sobre o adoecimento humano. 
A proposta principal é desenvolver uma reflexão epistemológica sobre 
os fundamentos de diversos paradigmas em saúde e problematizar a 
sua convivência na contemporaneidade. 

Inicialmente, discute-se o surgimento de novos paradigmas em 
saúde na segunda metade do século XX. A partir de então a reflexão 
se volta para as contribuições desses paradigmas na área da saúde, 
com destaque para alguns de seus aspectos inovadores: a afirmação 
da Saúde como categoria central; a valorização do Sujeito doente ao 
invés da Doença; a importância da relação terapeuta-paciente como 
elemento fundamental do atendimento; a busca de meios terapêuticos 
simples, baratos e eficazes em situações comuns de adoecimento e o 
resgate da autonomia do paciente (LUZ, 2005). 

Procura-se, paralelamente, estabelecer uma articulação entre essas 
características e certas premissas humanizantes atuais do campo da 

1 A autora é também a docente que conduziu as duas experiências relatadas. 
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Saúde Coletiva, tais como: a ampliação da clínica, o acolhimento, o 
cuidado e a integralidade das ações de saúde.

Racionalidades médicas na graduação médica
A Escola Médica da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

desenvolveu um processo de mudança curricular desde 1992, que foi 
implementado em 1994. O novo currículo ampliou a participação 
dos estudantes nas atividades práticas durante toda a graduação e 
introduziu cenários diversificados de aprendizagem. No Programa 
Prático-Conceitual da grade curricular, destaca-se como inovação a 
disciplina Trabalho de Campo Supervisionado (TCS). Durante o 
primeiro ano de formação, em TCS, os alunos, em grupo de 10 a 
12, visitam diversos espaços e instituições supervisionados por um 
preceptor (SAIPPA-OLIVEIRA et al., 2004).

No 1º período do curso médico, a disciplina TCS é estruturada 
a partir do eixo saúde-cultura e os alunos são divididos em grupos 
com temas diversos. Trabalha-se com uma metodologia ativa de 
ensino-aprendizagem – os estudantes participam da construção da 
disciplina através de suas opiniões e sugestões em várias etapas do 
processo avaliativo. No final do semestre cada grupo apresenta a sua 
experiência para a turma toda em um seminário final. 

A experiência de Trabalho de Campo Supervisionado aqui descrita 
refere-se a um grupo do 1º período com enfoque no tema Raciona-
lidades Médicas. Em um primeiro momento, a proposta de trabalho 
é comum a todos os grupos. Apresenta-se a inter-relação entre saúde 
e cultura e a contribuição das ciências humanas e sociais para a 
compreensão do processo saúde-doença. Em seguida, são discutidos 
textos sobre pesquisa social em saúde. 

Após essa etapa inicial, cada grupo se volta para o seu tema especí-
fico. Faz-se uma abordagem prático-conceitual das três racionalidades 
médicas escolhidas para estudo – biomedicina, medicina chinesa e 
homeopatia. A proposta central é mostrar como cada modelo médico 
foi construído e como se trabalha com aquele modelo. Inicia-se então 
uma discussão em sala de aula de cada racionalidade médica em 
questão, a partir da leitura de textos e de outras dinâmicas associadas 
(filmes, debates, dramatizações, etc.). 

Em TCS, o cinema é utilizado como instrumento pedagógico 
em vários momentos: na apresentação da disciplina, em situações 
específicas de cada grupo e na organização de sessões coletivas en-
focando um assunto relevante para toda a turma. Para o grupo das 
racionalidades médicas, são exibidos inicialmente dois filmes: Lição de 
Anatomia (produção UFRJ-UFF) e O Sentido da Vida (episódio “O 
Nascimento”) – do grupo Monty Python. Ambos traçam uma visão 
crítica da medicina, com enfoque na profissão médica, na relação 
médico-paciente e nas consequências indesejáveis do uso abusivo da 
tecnologia. Na apresentação das racionalidades médicas vitalistas, 
utiliza-se o filme Hair (de Milos Forman), que recria a atmosfera da 
contracultura e contextualiza o surgimento das chamadas “medicinas 
alternativas” no Ocidente. Apresenta-se também um documentário 
sobre as medicinas integrativas (produzido pela Globo News), com 
depoimentos de terapeutas e pacientes. 

Os campos das racionalidades médicas são os momentos mais 
aguardados pelos estudantes. São programadas visitas a instituições 
de saúde e de ensino relacionadas com as três racionalidades médicas 
estudadas. A observação dos atendimentos é orientada por um roteiro, 
elaborado em conjunto com os alunos, com foco nas seguintes questões: 
impressões sobre o ambiente; relação médico-paciente2; articulação 
da anamnese com os conceitos de illness e disease (CAMARGO JR., 
1998); observações dos sentimentos do observador. 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) é utilizado como 
campo de observação da biomedicina em dois espaços específicos: o 
ambulatório de endocrinologia e a enfermaria de clínica médica. Na 
Medicina Chinesa, os ambulatórios de acupuntura (da Policlínica 
Sylvio Picanço, em Niterói, e do Instituto de Acupuntura do Rio de 
Janeiro) foram os escolhidos como campo de observação. 

Para conhecer a Homeopatia, os campos selecionados foram o 
Ambulatório de Homeopatia da Policlínica Sérgio Arouca, em Nite-
rói, e o Instituto Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro. Por 
fim, programa-se uma visita à ONG Ação pelo Semelhante – que 

2 A expressão relação médico-paciente é mantida no roteiro por ser tradicionalmente usada 
em ambientes médicos, mas o termo “paciente” é problematizado com os alunos. 



Por uma sociedade cuidadora108

Maria Inês Nogueira

Por uma sociedade cuidadora 109

Racionalidades médicas e formação em saúde: um caminho para a integralidade

desenvolve inúmeras ações em prol do conhecimento e da difusão 
da Homeopatia – além de divulgar a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) para a população.

A percepção dos alunos
No final do curso, foi solicitado que os alunos3 respondessem à 

seguinte pergunta: “na sua opinião, qual a principal contribuição do 
tema racionalidades médicas para a formação médica?”. Dos nove 
alunos do grupo, oito enviaram seus comentários por e-mail. Foram 
então selecionadas as cinco categorias temáticas mais significativas 
do conjunto discursivo, ordenadas pelo critério de frequência, que 
são apresentadas a seguir com o propósito de ilustrar a reflexão 
desenvolvida neste estudo.

Ampliação do olhar
Conhecer outros modelos médicos, entender um pouco outras formas de 
olhar o adoecimento, o paciente, a cura. Depois de todas as experiências 
vividas nos campos e a partir dos textos que li, vejo a importância de 
olhar o paciente sobre vários aspectos, não somente os físicos. (Aluna 6)

Tomei conhecimento de conceitos que até então ignorava e verifiquei 
que a medicina contemporânea deve ser feita por profissionais abertos 
a novas possibilidades. Me fez descobrir que não existe apenas um 
modelo para cuidar do paciente, mas sim vários. (Aluna 4)

O conhecimento de diferentes formas de olhar para o paciente, 
considerando diferentes dimensões da vida das pessoas. (Aluno 5)

Me deu a oportunidade de adquirir uma visão de mundo mais 
ampla. Além disso, foi uma oportunidade de apurar o senso crítico 
e de refletir sobre o meu futuro profissional. (Aluno 7)

Relação médico-paciente
Aprendi que existem outras formas de tratamento para as doenças, 
existem outras formas de olhar o doente e a doença. E agora estou 
muito voltada a até mesmo fazer homeopatia, porque achei muito 

3 Todos os alunos do grupo assinaram previamente um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, autorizando a utilização de seus comentários em eventuais publicações, com a 
garantia de sigilo dos nomes dos participantes.

importante a relação que essas outras racionalidades têm com o 
paciente. (Aluna 2)

Achei extremamente válido a discussão sobre a relação médico-
paciente. Como paciente, observo a maior parte dos médicos des-
compromissados com o indivíduo e sua história e fagocitados pela 
vaidade e pela prática do consumismo. (Aluna 4)

Acredito que a maior contribuição deste tema tenha sido abrir meu 
olhar para novas experiências, desmistificar algumas concepções e 
mostrar-me que há várias formas de melhorar a relação médico-
paciente.” (Aluna 6)

Acredito que contribuirá muito para a relação com meus pacientes 
e principalmente para as minhas escolhas durante a formação, 
procurando sempre escolher matérias que ajudem a entender melhor 
os pacientes. (Aluno 5)

Quebra de preconceitos
Eu desmistifiquei alguns preconceitos que tinha. (Aluna 2)

Mesmo que eu nunca trabalhe com acupuntura ou homeopatia, se 
um paciente no futuro disser que deseja procurar uma dessas racio-
nalidades, eu entenderei e não olharei com preconceito. (Aluno 3)

Complementaridade
Com o maior esclarecimento sobre acupuntura e homeopatia, trarei 
em minha prática médica o exercício da complementaridade (...) saber 
verificar qual é a melhor opção para a melhora do paciente. (Aluna 1)

Novas opções profissionais
A oportunidade de entrar em contato, desde cedo, com vertentes 
médicas até então pouco exploradas e que tendem a crescer e a 
ganhar mais adeptos. Isso é, de fato, um diferencial, pois possibilita 
que, no futuro, eu avalie, com um pouco mais de critério, possíveis 
especializações nessas áreas. ( Aluno 8)

Como não poderia deixar de ser, a introdução do tema racionalida-
des médicas na graduação médica, no contexto da disciplina Trabalho 
de Campo Supervisionado, representa muito mais um convite aos 
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estudantes para entrarem em contato com novas concepções e olhares 
do que um estudo teórico dos paradigmas médicos. No entanto, o 
propósito inicial – facilitar a construção de um olhar integral sobre 
os usuários dos serviços de saúde, resgatando os aspectos subjetivos 
do adoecimento – parece ter sido alcançado. De forma pragmática, 
esta proposta possibilita que os modelos médicos sejam vistos, não 
como verdades absolutas, mas como recortes arbitrários da realidade. 

De um modo geral, os comentários dos alunos mostraram que a 
reflexão sobre as “racionalidades médicas” pode se tornar uma ferramenta 
importante para a formação de profissionais capazes de lidar com a 
complementaridade entre os saberes, na perspectiva da integralidade. 

Considerações finais
Ao construir um olhar de profundidade sobre o corpo humano, a 

racionalidade biomédica desencadeou um desenvolvimento tecnológico 
sem precedentes e tornou-se hegemônica, apesar da fragmentação e 
redução do Sujeito. As racionalidades médicas vitalistas, por outro 
lado, viabilizam a ampliação do olhar do terapeuta para outras di-
mensões presentes no adoecimento, com a inclusão da subjetividade 
na prática clínica, permitindo assim que o Sujeito possa ser visto. O 
resgate da subjetividade pode ser um caminho para a integralidade 
do cuidado em saúde.

Parece sensato admitir que não é preciso fazer escolhas excluden-
tes entre uma forma de olhar e outra, já que ambas são necessárias, 
dependendo da especificidade da situação de adoecimento – cada 
caso é um caso. Citando Nascimento (2006, p. 173), “consideremos 
solidário um intercâmbio de caráter cooperativo que entende que os 
procedimentos terapêuticos possam combinar técnicas e medicamen-
tos, sem que haja necessariamente base teórica comum”. Acredita-se, 
portanto, na possibilidade de uma convivência harmoniosa entre os 
paradigmas a serviço da saúde do indivíduo que demanda cuidado.

Ao refletir sobre “o corpo incerto”, Ortega (2008) faz uma dis-
tinção importante entre “o corpo que eu tenho”, o corpo-objeto, alvo 
do modelo biomédico e “o corpo que eu sou”, corpo vivo e corpo 
vivido. O autor mostra que na cultura contemporânea o corpo é ao 

mesmo tempo cultuado e desprezado, e esse aumento da atenção e 
de controle produz incerteza maior a seu respeito. 

Talvez seja necessário abrir mão das garantias ilusórias de obje-
tividade e adotar uma certa sabedoria da incerteza, para que, para-
fraseando Foucault (1980, p. 168), “a noite viva não se dissipe na 
claridade da morte”. 
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Racionalidade biomédica e 
transformações históricas da prática 

médica ao longo do século XX: breves 
apontamentos para a reflexão crítica

LILIA B. SCHRAIBER

No presente texto, elaboramos algumas considerações acerca das 
mudanças verificadas na prática médica ao longo do século XX e 
que, a nosso ver, produziram uma intervenção em medicina con-
sistentemente qualificada por diversos pesquisadores como práticas 
“tecnicistas” e “desumanizadas”, das quais, por tais razões, ausenta-
se a possibilidade de um “cuidar”. Embora usualmente sejam tais 
qualificações referidas à prática dos médicos, não há como negar a 
influência desta sobre as práticas dos diversos profissionais que atuam 
no campo da saúde, por aproximação ou por contraste. As considera-
ções que seguem, portanto, pretendem fornecer apontamentos para a 
reflexão crítica acerca de questões das práticas assistenciais em saúde 
de modo mais amplo. Além disso, ressalte-se que neste momento 
não é nossa pretensão propor alternativas ao tecnicismo ou discutir 
modelos de atenção integral, em que o cuidado referido a tal atenção 
pode ser inscrito. Antes, examinamos alguns aspectos relacionados 
a esse tecnicismo e que podem oferecer bases mais diversificadas e 
adensadas para sua crítica. 

Adiantamos que se trata, em especial, de considerar e examinar 
o próprio médico. Perscrutá-lo como sujeito e agente científico e 
prático, traçando escolhas na produção de conhecimentos ou re-
produzindo paradigmas, e atuando em desempenhos concretos no 
interior de contextos dados de produção assistencial dos quais e 
nos quais tanto é, quanto não é, seu reprodutor, ora reiterando, ora 
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transformando determinadas racionalidades de intervenção. Em outros 
termos, trata-se de ver este profissional nesses mesmos contextos, em 
que certas formas de se inserir em sua prática cotidiana de trabalho 
são construídas e historicamente transformadas. Essa construção 
e suas mudanças são de responsabilidade, muitas vezes, de alguns 
deles – os intelectuais ou formuladores do projeto profissional e que 
são parte da elite social e política do país, como homens de Estado, 
aliando-se com e construindo os complexos médico-industriais e a 
medicina de mercado. Outras vezes, não o são, no sentido de que a 
situação experimentada por grande parte dos médicos não é a de ser 
o formulador de projetos profissionais para toda a categoria, mas de 
reproduzir de modo ampliado, por toda a categoria, aqueles projetos 
que se tornam referência de “boa prática” profissional, na ideologia 
ocupacional dominante. Nessas situações, os médicos se encontram 
menos livres de transformarem suas práticas e mais premidos por 
esses mesmos contextos de produção do trabalho. Estranhamentos 
relativos a seus cotidianos emergem então (GOMES, 2010), processo 
em que não mais reconhecem seus contextos de trabalho, ou não mais 
se auto-reconhecem neles e às suas práticas, como boa intervenção e 
até mesmo como profissão em medicina. Esses estranhamentos pro-
duzem para eles questões problemáticas na profissão e, muitas vezes, 
as soluções adotadas, menos que o enfretamento dessas questões, 
resultam, ao revés, em sua consolidação histórica, sem que disso se 
deem conta os próprios médicos.

Para examinar essa perspectiva, centrando o exame da prática 
médica no exame de como nela se situa o médico, realizamos uma 
particular forma de aproximação de seu trabalho cotidiano e por isso 
tomamos, aqui, como referência do presente texto, os dois estudos 
que produzimos sobre esse cotidiano de trabalho: o primeiro, mais 
centrado na constituição e superação da medicina liberal (SCHRAI-
BER, 1993) e o seguinte, na medicina tecnológica (SCHRAIBER, 
2008). Optando, tal como mostramos neste último, por tratar a 
prática médica não só como exercício de uma profissão, mas também 
e substantivamente como produção social e técnica de um trabalho, 
examinamos sempre, em ambos os estudos, não o trabalho ou seu 
processo em geral, mas as relações que o médico estabelece com 

importantes constituintes do trabalho, tais como o saber científico, 
os recursos instrumentais diagnósticos e terapêuticos, o contexto e as 
condições produtivas de seu trabalho e a rede de relações com outros 
trabalhos que mais diretamente o complementam. Essa aproximação 
conduz ao exame do médico como sujeito desse trabalho, enquanto 
ao mesmo tempo ele se realiza como o reprodutor de uma prática 
que se dá no interior de três esferas articuladas de configurações: a 
mercantil, a organizacional e a técnico-científica.

Elas correspondem, respectivamente, a dimensões em que a dinâ-
mica da produção social delimita o mercado de trabalho do médico 
e o realiza sob determinadas formas de organização e distribuição 
de produção de serviços assistenciais; em que se definem formas e 
funcionamentos institucionais desses serviços; e em que se situa o 
paradigma científico que suporta as racionalidades ou lógicas dadas 
de intervenção diagnóstico-terapêutica na produção assistencial. Por 
isso, nesta abordagem da prática médica, é possível identificar as in-
fluências recíprocas entre mercado de trabalho, produção de serviços 
e atuação técnica do médico em seu cotidiano, e ainda, examinar 
possibilidades e limites de desempenhos que fazem dele, o médico, 
um agente ao mesmo tempo consolidante e desafiador dessas mesmas 
esferas de configurações. 

Dentro da tradição historicista, e, pesquisando especialmente a 
medicina paulista, lançamos mão da produção de narrativas, enquanto 
histórias da vida de trabalho, de médicos, cobrindo o largo período 
entre 1930 a 1997. Escolhendo aqueles inseridos no mercado usual 
de trabalho e com experiência importante da prática de consultório, 
buscamos identificar por suas histórias as transformações processadas 
no exercício da profissão e da prática técnica, notadamente ao longo 
da segunda metade do século XX. Tendo estabelecido como ponto 
de partida a configuração da medicina moderna ao final do século 
XIX, identificamos suas mudanças e permanências no período.

Não vamos, é claro, reproduzir aqui esses estudos, mas é impor-
tante circunstanciá-los exatamente para apontar essas permanências 
e rupturas e tomar referentes para tecer breves considerações sobre o 
caráter científico e o caráter pragmático da medicina, incorporados 
à prática do médico com grandes tensões entre ambos. 
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Consideremos, primeiro, o que falamos exatamente, quando 
mencionamos esses duas marcas da medicina. O caráter científico 
talvez pareça mais familiar: refere-se ao fato de a prática médica ser 
ato de fiel aplicação do conhecimento produzido por ciências como, 
entre outras, a física, a química, a biologia e, no interior da biologia 
humana, a anatomia, a fisiologia, a histologia, a microbiologia, a 
parasitologia, etc. que explicam os adoecimentos e as alterações do 
corpo humano. A fidelidade da aplicação encontra-se no achado 
diagnóstico da doença, sendo esta a construção que representa nas 
ciências o adoecer e o doente. É já oportuno lembrar que deriva dessa 
fiel aplicação, e, pois, da cientificidade da prática médica, o repasse 
para a intervenção do médico de certa segurança que as ciências dão 
quanto aos conhecimentos produzidos. Essa segurança é repassada, 
então, quanto à obtenção do produto esperado na intervenção, con-
trolando, também, até certo ponto, as incertezas que rondam e sempre 
rondaram a prática médica, sobretudo por contraste com a medicina 
anterior à da modernidade. Médicos e pacientes assim afastam seus 
medos da intervenção: o médico, de errar – e note-se que certa 
garantia de acerto está dada ao se encontrar o diagnóstico, daí seu 
grande significado na prática científica – e o paciente, de morrer ou 
piorar sua condição vital. 

Já o pragmatismo é a qualidade da prática de se mostrar eficaz, 
isto é, a de conseguir resolver o problema do paciente mesmo quando 
não se encontrou a doença correlata, não se conseguiu concluir um 
diagnóstico. Esse pragmatismo é o que o paciente quer do médico, 
em termos de restituir seu usual “modo de andar a vida” (CAN-
GUILHEM, 1982), pois, como aponta Freidson (1970), quando um 
paciente procura o médico, sua demanda é “faça algo” e não uma 
busca por saber se o que sente e sofre é verdadeiramente (cientifi-
camente) uma doença. Essa expectativa e mesmo necessidade social 
de pronta resposta, também como aponta Freidson, leva o médico 
à crença de que não pode deixar de agir, fazer algo, pois fazer algo 
lhe parecerá sempre melhor que não fazer nada.

Não obstante essas duas características da prática terem encontrado 
certo equilíbrio de configuração, conquistado e mantido durante a 
medicina liberal – arranjo de produção social do trabalho e prestação 

de serviços em saúde correspondente no Brasil aos primeiros 60 anos 
do século XX, aproximadamente – e, ainda que se mantenha na 
medicina tecnológica (arranjo que sucede à liberal após 1960 e ainda 
vigente), a relação entre cientificidade e pragmatismo é de tensão. 
Tensão porque respostas eficazes nem sempre são aplicações fiéis do 
conhecimento científico e então seguras; respostas seguras, por sua 
vez, nem sempre são sucessos práticos, e então socialmente eficazes. 
A tensão, portanto, corresponde ao jogo de reiterações e questiona-
mentos (reprodução e negação/inovação) produzidos pelos médicos, em 
seu cotidiano, por referência ao paradigma científico da medicina e 
à racionalidade técnica de intervenção subjacente, fundando-se este 
jogo, é claro, no que tange ao dilema “reproduzir versus inovar”, nas 
referências contemporâneas de extremo individualismo para se realizar 
como sujeito (LUZ, 2004; RIOS, 2010).

Isto significa para os médicos “fazer o bem”, no interior de uma 
ética da salvação que ainda vige como valor na medicina, mas que, 
na contemporaneidade, já muda seu sentido altruísta. Modifica-se para 
fazê-lo de modo subordinado ética e politicamente ao egocêntrico, ao 
individualismo centrado no próprio médico, valorizando antes seu pró-
prio desempenho, um “fazer-se o bem”, nas mencionadas três esferas: 
da ciência, da produção do serviço e do mercado (ou no senso comum 
“dar-se bem” nos valores e formas de vida vigentes na sociedade).

Retomando a tradicional imagem da medicina como prática de 
“servir ao outro”, podemos dizer que na prática atual, o médico 
busca fazê-lo por meio de “servir a si mesmo” e servir a si realizan-
do o ideal contido na ideologia ocupacional vigente de profissional 
bem-sucedido, reproduzindo-se como sujeito de autoridade moral-
cultural e de prestígio econômico-social, conquistas da categoria com 
a modernidade. Embora tais conquistas se devam tanto a questões 
políticas e sociais na consolidação do Estado moderno e do projeto 
de socialidade que o cria, quanto ao desenvolvimento das ciências 
positivas – ramificadas nas de cunho positivista referente ao mundo 
da natureza com derivadas tecnologias –, no imaginário médico, 
consoante com a apartação do social e do político relativamente ao 
natural e de que deriva a metáfora do corpo-máquina presidindo a 
medicina, é tão somente ao conquistado pela ciência e a tecnologia 
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que os médicos modernos atribuem suas próprias conquistas. Daí a 
crescente valorização do científico no ideário profissional; valorização 
que é progressivamente excludente de outros saberes para simbolizar 
também o pragmático em medicina.

Cremos que este caminho de reflexão não apenas complementará 
as produções do nosso campo em torno ao tecnicismo e à desuma-
nização da prática médica, mas permitirá compreender o que eles 
representam para o próprio médico, permitindo-nos alcançar alguns 
dos obstáculos e dos apoios já existentes no trabalho cotidiano da 
produção assistencial, para o desenvolvimento do cuidado integral. 
Permitem, sobretudo, compreender elementos materiais e simbólicos 
pelos quais os médicos representam a medicina, sua prática e se 
auto-representam como profissionais.

Para iniciar, provocativamente, não será demais lembrar que desde 
o final dos anos 1980, aponta-se uma medicina em crise. Conceben-
do as crises como situação simultânea de “perigos e oportunidades” 
(AYRES, 2009), estas são momentos históricos de grandes rupturas. 
Há, pois, que se indagar se a medicina moderna – cuja configuração 
contemporânea em ramos especializados se deu após longo processo 
de unificação e uniformização dos trabalhos parcelares anteriores, 
sincretizando no médico da clínica anátomo-patológica a prática 
do “físico” com a do “cirurgião-barbeiro”, com base na experiência 
diagnóstico-terapêutica (médica) hospitalar – não se estará esgotan-
do como realidade histórica. Não estará a medicina contemporânea 
passando por novo processo de rearranjos de sua produção enquan-
to serviços assistenciais e contextos práticos de trabalhos para os 
profissionais unificadores e segmentadores dos grandes troncos de 
sua configuração moderna, tais como as práticas clínica, cirúrgica, 
diagnóstica e terapêutica? 

A provocação aqui não pretende levar às questões fundantes da 
prática médica como prática técnica e social. Em outros termos, não 
há fôlego neste momento para reflexões acerca de uma superação que 
poderia estar em curso sobre o fundamento científico e técnico dessa 
prática, bem como seu fundamento social. Falamos aqui de tecer con-
siderações em torno a perguntas tais como: o corpo biomedicamente 
tomado ainda é o objeto nuclear da prática médica? Esse corpo ainda 

representa em seu uso social hegemônico, enquanto projeto sócio-
político dominante, sobretudo um instrumento de trabalho e a que se 
deve rapidamente reparar e fazer produzir bens e serviços em grande 
escala? A prática médica ainda se baseia em um saber científico, ou o 
terá trocado por um saber notadamente tecnológico ou procedimental 
(em que a ideia de um saber científico-tecnológico presidindo a prá-
tica não caberia mais, passando este saber a qualificar-se apenas pelo 
segundo termo)? O paradigma científico da modernidade construtor 
da referência iatro-mecânica do corpo humano e da separação deste 
dos constituintes da subjetividade humana, na metáfora do corpo-
máquina, já estaria em superação? E, então, estaria em curso uma 
nova construção conceitual da realidade dos adoecimentos a que essa 
referência iatro-mecânica chamou de doenças? O adoecer, para os 
médicos, ainda se reduz ao achado de lesões anatômicas das quais 
decorreria a compreensão de um funcionamento do corpo-máquina 
a que a modernidade chamou de patológico? 

Não iremos tão longe nas considerações que seguem. Todavia cabe 
pontuar essas questões como o plano de fundo da tensão que exami-
naremos: entre a cientificidade e o pragmatismo como par dialético 
qualificador da prática médica, desde a modernidade. Apoiamo-nos, 
sobretudo, no capítulo V de nosso segundo estudo (SCHRAIBER, 
2008), apropriadamente intitulado “Medicina: arte e ciência”, iniciando-
o com a indagação: “Por que, na medicina, as relações entre indivíduos 
devem ser de interação pessoal? O que faz com que essa esfera interativa 
seja tão importante para a prática médica?” (p. 211). 

Observamos que não remetemos essa indagação para a resposta na 
esfera ética. Nela, corremos o risco de ficarmos nas aparências, pois 
nada é tão aparentemente óbvio que a intervenção pautar-se em uma 
preocupação com o outro, no interior de uma prática cuja intervenção 
tanto modifica a este outro, além de ter-se constituído também como 
uma situação de entrega do doente ao médico, um absoluto gesto 
de confiança. Mas se a preocupação com o outro ainda é um valor 
ético para o médico relativamente à sua intervenção, no sentido de 
“fazer-lhe o bem” como dito acima, o outro já não mais parece ser o 
valor dos valores, isto é, aquele valor sobre o qual os demais repousam 
e são precedidos nas escolhas de sujeito. E novamente apelando para 
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a subjetividade contemporânea, não se pode dizer que tal destituição 
de valor que estrutura toda a ética relativamente ao interesse pelo 
outro, preocupação com este outro e com a intersubjetividade, seja 
estritamente dos médicos (LUZ, 2004; RIOS, 2010). 

Nossa indagação, então, se dirige à esfera científico-tecnológica, 
esta sim de sentido particular para os médicos: por que do ponto de 
vista técnico, uma prática ancorada em conhecimentos científicos, é 
tão moral-dependente, como apontamos a propósito da constituição e 
superação da medicina liberal (SCHRAIBER, 1993); por que é uma 
técnica dependente da interação entre o médico e o paciente como 
relação intersubjetiva? 

O segundo estudo (2008), empiricamente ancorado nas histórias 
de vida de trabalho de médicos graduados entre 1980 a 1985, entre-
vistados em 1997 e então representantes de uma medicina altamente 
incorporadora de tecnologias, levou-nos a identificar, como um dos 
aspectos mais relevantes da crise da medicina, exatamente as rupturas 
interativas presentes na prática contemporânea. Rupturas que se dão 
em diversos planos, tal como entre o médico e seu paciente – plano 
usualmente mais considerado pela produção em nosso campo – mas 
também entre o médico e outros profissionais hoje presentes às 
equipes de trabalho, o que pode ocorrer entre médicos de distintas 
especialidades, assim como, destaque-se, entre o médico e o seu saber 
(médico), situação que caracterizamos como a anulação da reflexividade 
em sua prática, isto é, a propriedade, a competência e a disposição 
ética de refletir sobre seu próprio projeto de atuação na aplicação do 
saber científico-tecnológico diante de cada caso. 

Interpretamos tais rupturas, amplamente demonstradas pelos da-
dos empíricos que não cabe reproduzir neste momento, como crises 
de antigos laços de conexões. Dizemos antigos, pois se tornaram 
conexões da tradição da medicina moderna, quando se consolida 
no arranjo de produção social de uma medicina liberal. Nesta, a 
prática técnica fundou-se em “vínculos de confiança” – do paciente 
no médico e vice-versa; entre médicos; ou entre médicos e outros 
profissionais; e confiança em si mesmo como médico, isto é, em 
sua capacidade de ser o crivo do julgamento e tomada de decisões 
clínicas, em que repousava, então, o caráter pragmático de sua inter-

venção. Além disso, na interpretação compreensiva (hermenêutica) de 
tais rupturas, tomomamo-las como produto da reificação dos meios 
tecnológicos pertencentes à prática técnica, em que, de meios, os 
recursos tecnológicos transformam-se em fins em si mesmos. É nesse 
sentido que, ao invés de ser o acesso aos equipamentos diagnósticos 
e terapêuticos a via, ou o meio para resolver o adoecimento do pa-
ciente, transformando sua situação em cura ou controle do problema 
em tela, este acesso parece ter-se tornado a resolução em si. E isto 
muda radicalmente a concepção do pragmático na prática médica. 
Antes, porém de tratar especificamente dessa mudança de sentido do 
pragmatismo e suas repercussões na relação com a cientificidade da 
prática médica, devemos explicar melhor tal compreensão da crise 
dos vínculos de confiança.

Por razões políticas e sociais, como apontamos em ambos os 
estudos, a prática médica moderna manteve-se produzida de modo 
individualizado, na forma da consulta individual. Esta é situação em 
que a disciplina geral das doenças que dá à prática a propriedade 
de ser científica, deve, no encontro clínico, ser particularizada ao 
doente pelo médico – isto é, resultar em julgamentos e decisões 
quanto aos projetos assistenciais que concursam com o particular 
caso em questão. Para tanto, esta prática técnica não pode prescindir 
de sua característica reflexiva, da qual resulta a autonomia técnica 
do médico liberal e por meio da qual o médico aplica e não aplica 
fielmente a ciência, reproduzindo e arguindo sua racionalidade. A 
medicina moderna, então, não pode prescindir dessas duas especifi-
cidades – a de prática individualizada e prática reflexiva – a menos 
que se refaça como prática clínica, dando origem a outra medicina, 
outra conformação geral dos médicos que os ressituará enquanto 
sujeitos políticos e sociais. A conformação atual é resultado de uma 
determinada resposta encontrada, e construída historicamente pelos 
próprios médicos, entre permanências (tal como, entre outras, a da 
consulta, este “encontro de duas individualidades”) e rupturas (o novo 
saber e novas exigências técnicas – manuais e reflexivas de operá-lo, 
entre outras). A construção serviu ao novo propósito social de seus 
trabalhos a partir da modernidade – o de reparar prontamente os 
corpos humanos produtivos, sobretudo diante de seu especialíssimo 



Por uma sociedade cuidadora122

Lilia B. Schraiber

Por uma sociedade cuidadora 123

Racionalidade biomédica e transformações históricas...

alvo de reparação, o doente. O doente é o sujeito social cujo viver 
cotidiano se encontra impedido (CANGUILHEM, 1982); sujeito 
social e não o corpo-máquina, a que, porém, deve ser reduzido aquele 
sujeito social como objeto de intervenção da medicina científica, que 
passa a ser presidida por aquela metáfora, como já dito. 

A forma encontrada para integrar essas exigências da moderni-
dade é a própria tecnologia de intervenção construída e que resulta 
na “clínica” como saber mediador entre a ciência e a produção da 
intervenção nos serviços (o trabalho). A clínica combina, no contexto 
prático, conhecimentos científicos com conhecimentos originários de 
outra fonte, saber da experiência prática dos médicos, de sua arte de 
ofício, a arte técnica propriamente dita. Por isso, a prática da me-
dicina moderna se diz articulação da arte com a ciência de intervir. 

De um lado, responde à necessidade de recuperar corpos segundo 
ritmos e modos socialmente apropriados a trabalhadores, em particular 
operários; de outro, amparado em conhecimentos científicos, responde 
à ciência. O processo deve satisfazer demandas individuais que se 
colocam para o trabalho e que, desse modo, o testam e legitimam. 
Mas essa assistência reparadora deve ser produzida também em escala 
social, cabendo dar alguma uniformidade à intervenção, ofertada e 
consumida de modo individualizado. 

Há, assim, certa dimensão dessas exigências que caracteriza a prática 
médica como procedimento padronizado, tal qual hoje entendemos o 
que é “técnico” e que está distante da produção diversificada do arte-
são, que já foi, um dia, “a técnica”. O desenvolvimento de tecnologias 
materiais trouxe excelentes suportes para isso, dotando a intervenção 
de maior objetividade e independência de particularismos. Mas há 
outra dimensão que está nas especificidades de cada intervenção, em 
que é preciso arte de artesão, em certo sentido. E tal exigência não 
ocorre só por idiossincrasias de resposta terapêutica de cada doente. 
Por isso também, quando o antibiótico não funciona bem como o 
esperado naquele doente ou o doente desenvolve alergias ou possui 
outras condições biológicas impeditivas do projeto assistencial pro-
tocolar. É que os doentes estão inseridos em contextos socioculturais 
diversos, a que também deve responder uma proposta terapêutica, para 
ser resolutiva para o sujeito social (o doente). A assistência prestada 

ao doente, então, deve buscar um “êxito técnico”, mas não restar 
estritamente nele, ultrapassando-o para compô-lo com o “sucesso 
prático” (AYRES, 2009). Restrito ao êxito técnico, o pragmatismo 
da ação do médico se reduz à aplicação do científico, enquanto que 
ao buscar o sucesso prático, a terapêutica, enquanto ação última do 
médico em sua prática, desloca-se de um reduzido “tratar” em direção 
à atenção de um “cuidar”. 

Mesmo sem as mesmas referências críticas que nosso campo pro-
duziu para o que chamamos de “integralidade em saúde”, “atenção 
integral”, “cuidado integral” (PINHEIRO; MATTOS, 2001 e 2003; 
AYRES, 2009) – pois há que se definir melhor a que planos da vida 
social se refere o sucesso prático da atenção integral na vertente crí-
tica ao tecnicismo –, a medicina liberal, como medicina que se vai 
progressivamente tornando científica, alcançou determinados sucessos 
práticos ao configurar-se como prática dotada de especiais relações 
entre o médico e os constituintes de seu trabalho, caracterizando 
uma “autonomia técnica” desse agente de prática, com uma certa 
liberdade na produção do trabalho, seja frente ao social, seja frente à 
ciência. Nasce na medicina liberal o par “ciência e arte de curar” e, 
mesmo enfatizando a cientificidade da prática, o médico liberal não 
se limita à aplicação pura e simples da ciência, mas, pelo contrário, 
segue realizando elementos subjetivos, derivados da experiência clínica 
pessoal, em seu juízo terapêutico. É fato, também, que no momento 
histórico dessa medicina liberal, a escassez de equipamentos e a ausên-
cia de saberes especializados foram razões para que a técnica, mesmo 
já polarizada para a ciência, até meados dos anos 1960 se baseasse, 
sobretudo, na arte, valorizando-se essa dimensão. Desenvolve-se daí 
uma forma de atuar tal que no cotidiano de trabalho as incertezas 
e os riscos sejam minimizados pela tecnologia, e esta ganhe flexibi-
lização e adaptabilidade aos casos.

Todavia, esse equilíbrio instável, cristalizado na medicina liberal 
e presente, ainda, nos primórdios da medicina tecnológica nos anos 
1970-80, será progressivamente desestabilizado em prol do desen-
volvimento da prática mais tecnológica, e que resultará, a partir 
dos anos 1990, no contemporâneo tecnicismo da medicina. Em sua 
arte de ofício, enquanto sua prática segue sendo uma ação do tipo 
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técnico, instaura-se o procedimento protocolar, em cumprimento aos 
algoritmos que indicam agora os caminhos da ação, caminhos plenos 
de cientificidade e que se libertam da reflexividade. Para os médicos, 
isso representará o conforto de uma intervenção preestabelecida na 
ciência, mas, de outro lado, uma abdicação de seu juízo clínico mais 
autônomo em relação aos protocolos.

Freidson (1970) observou, para os anos 1970, que as pessoas veem 
na medicina uma prática segura por causa da tecnologia científica, o 
que podemos estender aos dias atuais, como permanência histórica. Mas 
também observou que os médicos, sabendo das incertezas e dos riscos 
que envolvem seu ato, acabam por assumir a mesma percepção de ato 
seguro, ainda que sob uma alegação algo diversa: o entendimento de 
que, se a tecnologia falhar, ele, médico, encontrará uma alternativa, 
por sua crença no próprio discernimento no exercício da arte. Assim, 
o julgamento clínico, que deve aplicar leis gerais das doenças para os 
adoecimentos particulares dos casos, singularmente individualizados na 
consulta, tem sido para os médicos um julgamento bastante complexo 
e difícil, sendo o crivo reflexivo desse julgamento a possibilidade de 
uma decisão terapêutica que contornasse certas incertezas e riscos. 

Todavia, esta já não parece ser uma permanência, mas uma 
ruptura histórica, pois é nítida, hoje, a preferência dos médicos em 
repassar este crivo para a própria tecnologia, para seus recursos, 
tornando-os, de meios para o julgamento e a decisão clínica, em fins 
em si mesmos. Seu sentido simbólico está na crença de que, uma 
vez de posse dos recursos tecnológicos, eliminar-se-iam as incertezas, 
em razão do postulado inscrito desde a modernidade ao adotar a 
perspectiva positiva e a forma positivista de ser das ciências: o que 
não se sabe, apenas não se sabe “ainda”... O postulado, verdadeira 
ideologia científica no sentido em que a define Canguilhem (1977), 
é a crença de que tudo é passível de conhecimento e que este, uma 
vez produzido, é universal, para todos e eternamente permanente, 
por se acreditar na imutabilidade das leis ou normas que regem o 
mundo natural. Desse modo, quer a ética de fazer o bem, quer a 
busca do sucesso prático, para os médicos, identificar-se-iam aos 
êxitos técnicos, dadas as representações que estão construindo para 
suas práticas. Nesse sentido, estranham ainda mais que os contextos 

de prática a que devem se adequar, as críticas de que o tecnicismo 
não seja medicina humanizada (RIOS, 2010; GOMES, 2010).

Essa ideologia científica, como crença de um funcionamento sempre 
benéfico das tecnologias, não crê que seus usos gerem riscos, trazendo 
alguns dos êxitos técnicos não só desprovidos de sucessos práticos, 
senão providos de efeitos colaterais danosos. E essa é hoje uma grande 
questão para todos, médicos ou não, em face da tendência geral a 
se ignorarem as incertezas da ciência e os riscos de sua tecnologia, 
vertente técnica na qual a medicina vem tendo ampla nucleação. O 
difícil, hoje, parece ser, para o médico, a retomada, ainda que em 
outros moldes, do exercício de sujeito no interior da prática técnica, 
reconhecendo que as ciências e as tecnologias produzem conhecimentos 
e intervenções boas, sim, mas detêm também aquelas qualificações em 
si mesmas: a incerteza do conhecimento, ou seu caráter de verdade 
relativa e temporariamente válida, e tecnologias arriscadas, pois sua 
técnica reparadora sempre traz impactos em seu alvo de intervenção, 
e estes são apenas até certo ponto controláveis.

Retomar o domínio de uma reflexão que posicione o médico de 
modo crítico relativamente à cientificidade da técnica pode ser um 
primeiro passo para o desenvolvimento de uma prática tecnicamente 
mais cuidadora, ou como falou um de nossos entrevistados em sua 
narrativa (SCHRAIBER, 2008, p. 195): 

O que eu acho ruim é não pensar. Se a tecnologia favorece isso, 
então, esse é um aspecto ruim da tecnologia, mas eu não sou con-
tra a medicina; não pratico uma medicina não-tecnológica. Acho 
até que sou capaz de fazer, em maior ou menor grau, baseado na 
minha experiência, mas eu não acho, a priori, que é ruim. E se 
há aspectos negativos, tem todo um lado positivo, que tem que 
ser equilibrado. Se eu pensar, hoje, a medicina que eu aprendi, a 
medicina que eu pratico e o que mudou em mim... Acho que está 
mudando o quanto eu voltei a pensar em cada coisa que eu vejo. 
E o que possibilitou isso, foi o maior número de informações que 
eu tive e pude juntar com o raciocínio daquele quadro, tanto a 
informação de experiência, quanto a informação lida. [...]. Sou um 
cara muito mais preocupado, hoje em dia, com o paciente. Quando 
eu me formei, era muito mais preocupado com o conhecimento do 
que com o paciente especificamente, quer dizer − é meio grave dizer 
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isso − o paciente era um instrumento. Sou um indivíduo que vive 
constantemente essa distinção entre a pessoa e o médico, por ter 
uma atividade que, teoricamente, exige um grau de dedicação muito 
grande, senão exclusiva... Essa questão não está resolvida para mim. 
Nesse sentido, sou dividido com relação à profissão. (Dr. Danilo, 
pneumologista, formado no período 1983-85; entrevistado 1997).

Referências 
AYRES, J.R.C.M. Cuidado: trabalho e interação nas práticas de saúde. Rio de 
Janeiro: Cepesc, 2009.

CANGUILHEM, G. Ideologia e racionalidade nas ciências da vida. Lisboa: Edições 
70, 1977. 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológic. 2aed. Rio de Janeiro: Forense-
Universitária, 1982.

FREIDSON, E. Profession of medicine. A study of the sociology of applied knowledge. 
New York: Dodd, Mead and Company Inc., 1970.

GOMES, R.M. Trabalho médico e alienação : as transformações das práticas 
médicas e suas implicações para os processos de humanização/desumanização 
do trabalho em saúde. 2010. 468p. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – 
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010.

LUZ, M.T. Natural, racional, social: razão médica e racionalidade científica mo-
derna. 2ªed. Rio de Janeiro: Graal, 2004.

PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Org.). Construção da integralidade: cotidiano, 
saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2003.

PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Org.). Os sentidos da integralidade na atenção 
e no cuidado a saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2001.

RIOS, I.C. Subjetividade contemporânea na Educação Médica: a formação humanística 
em Medicina, 2010. 319p. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Departamento 
de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2010.

SCHRAIBER, L.B. O médico e suas interações: a crise dos vínculos de confiança. 
São Paulo: Hucitec, 2008.

SCHRAIBER, L.B. O médico e seu trabalho: limites da liberdade. São Paulo: 
Hucitec, 1993.

PARTE III
FoRmAção, mulTIPRoFIssIonAlIDADE E cuIDADo



Por uma sociedade cuidadora 129

Educação dos profissionais 
de saúde e compromissos 

públicos com a integralidade: 
as disposições do AprenderSUS

RICARDO BURG CECCIM

O presente texto corresponde, principalmente, à memória narra-
tiva de nosso pertencimento à gestão pública da área de Educação 
na Saúde, mas representa, também, a contribuição de um autor/
investigador dessa mesma área aos seus estudantes, docentes e 
pesquisadores. Sem dúvida conhecíamos a educação em saúde, a 
educação popular em saúde, a educação dos profissionais de saúde 
e a educação profissional em saúde, mas uma Educação na Saúde, 
no alvorecer no ano de 2003, era um termo novo. De onde veio e 
por que foi criado? A primeira razão foi a de dar lugar, na gestão 
pública do setor da saúde, para a área de trabalhadores, abando-
nando a designação de que trabalhadores são recursos, os recursos 
humanos, uma vez que “recursos” são incorporações tecnológicas 
e “trabalhadores” são processos de subjetivação em atividade de 
si, atividade de trabalho e atividade de mundo (CAMPOS, 1989; 
CECCIM, 2005b). A outra razão é que, em nossa concepção, não 
se dissociam ou não poderiam se dissociar todas as educações citadas. 
Um domínio de conhecimento em educação voltado para a área da 
saúde já existia na subárea da saúde coletiva, o da Educação em 
Saúde,1 e a este domínio historicamente têm correspondido as práti-

1 Na inauguração de uma literatura brasileira sobre Educação em Saúde e sua ruptura episte-
mológica com os valores morais do higienismo estão o odontólogo Joaquim Alberto Cardoso 
de Melo, a nutricionista Hortênsia Hurpia de Hollanda, educadores por opção ética com 
a promoção da saúde como compreensão de vida, e o pedagogo americano que escolheu o 
Brasil para conduzir a sua vida, Victor Vincent Valla.
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cas educativas que fazemos em serviços de saúde, escolas e bairros, 
tendo em vista construir conhecimentos de saúde, a promoção de 
culturas da saúde e a consciência política da saúde.

Como reunir, então, em uma mesma designação, esse domínio 
com todos os outros? Como afirmar que um não anula e não 
necessariamente supõe o outro? Como agrupar trabalhadores de 
nível superior e de nível médio ou nível elementar, relativamente 
aos níveis de educação formal e informal, e como incluir à educa-
ção de trabalhadores a educação dirigida aos movimentos sociais 
e organizações populares? A terminologia escolhida foi Educação 
na Saúde: a presença dos conhecimentos e práticas da educação na 
área e no interesse da saúde.

Pensávamos em trabalhadores que exercem uma ocupação (labor), 
uma profissão (exercício de um domínio de saber) ou uma função 
(desempenho de ação pública), mas entendendo que os trabalhadores da 
saúde exercem um trabalho “científico-tecnológico” e “interacionista-
simbólico”. Trabalho este que é abstrato e imaterial, quanto à qualidade, 
complexo e cooperativo, quanto à quantidade e continuamente científico 
e intelectual quanto à forma, como na definição de Hardt e Negri 
(1994, p. 279) sobre as formas do trabalho em explicitação do trabalho 
imaterial. Condições que colocam a formação e o desenvolvimento 
como projeto de educação permanente, de subjetivação permanente 
e de sociabilização permanente. Pensávamos em movimentos sociais 
e organizações populares que gerassem a medida desde onde uma 
educação dos profissionais de saúde se justifica na área da saúde, a 
educação popular em saúde como garantia de que não se tratava, 
a Educação na Saúde, da capacitação ou educação continuada dos 
recursos humanos da saúde, mas a construção de um trabalho que 
tem em vista a produção de projetos de vida e a aceitação ativa da 
influência das pessoas e da população nas decisões sobre as políticas 
do cuidado. Se uma seção, na saúde, seria de educação, essa seção 
absorveria, em nossa concepção, a educação dos profissionais de nível 
superior, a educação dos profissionais de nível médio, a educação dos 
segmentos desprofissionalizados e a educação popular, permeando tudo 
isso a educação permanente em saúde, a educação sem as fronteiras aí 

anunciadas (CECCIM, 2005a). Eis a Educação na Saúde em criação 
na estrutura do Ministério da Saúde, em 20032.

A memória narrativa proposta neste texto talvez possa ajudar a ver 
um projeto ético-estético-político formulado para o aprofundamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no tocante ao ensino-aprendizagem 
da saúde, suas políticas públicas, suas estratégias para a tomada de 
decisões participativas, sua abertura à participação social com caráter 
deliberativo e a abertura de instâncias para fortalecer essa condição 
participativa e protagonista. Apesar de os aprendizados na gestão do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges), lugar a que 
a memória narrativa se referirá, serem resultado da interlocução com 
suas três coordenações pilares – Ações Estratégias ou de educação no 
nível superior, Ações Técnicas ou de educação nos níveis elementar e 
médio e Ações Populares ou de educação nos movimentos sociais e 
organizações populares3 – vamos nos dedicar aqui ao projeto ético-
estético-político designado por “AprenderSUS: o SUS e os Cursos de 
Graduação na Área da Saúde”.

O AprenderSUS foi pensado como um projeto que pode ser resu-
mido por uma ética da interlocução cooperativa, participativa e aberta 
à inovação com a educação superior no ensino de graduação das pro-
fissões de saúde; uma estética do encontro, de instância do sistema de 
saúde, de uma produção viva dos currículos, de aproximação docentes-
estudantes-trabalhadores-gestores-usuários de saúde nas aprendizagens a 
serem proporcionadas em cursos de graduação na área da saúde e uma 

2 Esta estrutura foi modificada pela gestão que nos sucedeu em 2005, especialmente pela 
secção da Educação Popular em Saúde, em que pese a tradição dos autores que referimos 
na nota 1, seguida na produção brasileira pela educadora em saúde Denise César Homero 
Homem d’El-Rey, por Eduardo Navarro Stotz, sociólogo, e Eymard Mourão Vasconcellos, 
médico, ambos educadores por opção ético-política com a cidadania em saúde.
3 O Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges) foi concebido, na reforma 
do regimento do Ministério da saúde, em 2003, como composto por três Coordenações: 
de Ações Estratégicas de Educação na Saúde, conduzida por Laura Camargo Macruz 
Feuerwerker; de Ações Técnicas de Educação na Saúde, conduzida inicialmente por 
Roseni Rosângela Sena e, posteriormente, por Simone Chaves Machado da Silva, e de 
Ações Populares de Educação na Saúde, conduzida inicialmente por Maria Verônica da 
Conceição Santa Cruz de Oliveira e, posteriormente, por José Ivo dos Santos Pedrosa. O 
Deges compunha um departamento da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (Sgtes), conduzida por Maria Luiza Jaeger.
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política de apropriação/afirmação do sistema brasileiro de saúde, do 
trabalho em equipe multiprofissional e da integralidade da atenção aos 
usuários das ações de saúde, com desenvolvimento de sua autonomia 
no andar a vida, uma política de aprender o SUS quando se trata de 
proporcionar educação superior de graduação em saúde.

A narrativa aqui apresentada poderá contribuir para dar memória 
a um movimento e uma prática de ativação de mudanças na gra-
duação das profissões da saúde, disparado por uma política pública 
e continuado por seus atores implicados por todo o país. É por ser 
um projeto ético-estético-político, não uma ação-programa por Edi-
tal que encontramos no AprenderSUS processos de criação original 
– individuais e coletivos – sobre os fazeres de educação na saúde, 
tanto atos práticos na realidade quanto – não menos importantes – 
reflexões conceituais e sobre práticas na ação individual ou de grupos 
e na escrita acadêmica; experiências compartilhadas entre docentes, 
estudantes, gestores, trabalhadores e movimentos sociais; trajetórias 
e caminhadas singulares e comuns, por disciplinas nos cursos, por 
cursos em instituições de ensino, por instituições de ensino, por 
fóruns e associações de ensino; uma profusão de produtos culturais 
– materiais e simbólicos – orientados, em última instância, à com-
preensão e à opção pela mudança no desenho tornado hegemônico 
na educação dos profissionais de saúde desde os anos de 1940, no 
Brasil (CECCIM; CARVALHO, 2006).

Um aspecto sempre importante da proposição de uma memória 
é a possibilidade de subsídio para repensar as práticas, para apoiar 
sua avaliação e para encetar o desenvolvimento de conceitos e prá-
ticas que lhe são tributários ou vizinhos. As criações coletivas, em 
rede, funcionam de maneira aparentemente caótica, mas é nesse 
contexto que se dá a poiesis rizomática (PRIGOGINE; STENGERS, 
1997; LÉVY, 1998). A lembrança das iniciativas e/ou das vivências 
relaciona-se com as experiências coletivas, diz respeito à possibilidade 
– e necessidade – de estabelecer novos diálogos, produção coletiva, 
propostas e ações que ainda desejam uma formação básica em saúde 
de aprender o SUS e implementar com acentuada responsabilidade 
pública as Diretrizes Curriculares Nacionais para à área da saúde e 
as Diretrizes Constitucionais Nacionais do SUS.

AprenderSUS: mudança na 
graduação das profissões da saúde

Formulamos o AprenderSUS como uma resposta às Conferências 
Nacionais de Saúde, mas considerando que o trabalho de construir as 
mudanças na formação dos profissionais de saúde caberia aos atores 
institucionais responsáveis por essa formação e que ao Ministério 
da Saúde caberia cooperar para o fortalecimento dos movimentos 
de mudança na direção da integralidade, do trabalho em equipe de 
saúde e da apropriação do projeto ético-político do SUS, tratava-se de 
uma iniciativa do Ministério da Saúde para estimular os compromissos 
da graduação com o Sistema de Saúde, conforme a Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2004).

“AprenderSUS: o SUS e os cursos de graduação na área da saúde 
– Iniciativa do Ministério da Saúde para estimular os compromissos 
da graduação com o Sistema de Saúde, conforme a Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde” foi a capa da cartilha de divul-
gação do seminário nacional ocorrido em 21/07/2004, em Brasília, 
no Hotel Nacional, cuja abertura se fez com o pronunciamento dos 
ministros da Saúde e da Educação, da presidente da Associação dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e 
do presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem) e de representante do Conselho Na-
cional de Saúde – segmento dos trabalhadores, tendo sido estruturado 
por uma mesa-redonda com os Ministérios da Saúde e da Educação, 
Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde 
e representação da comunidade científica (no caso, o Laboratório 
de Pesquisas sobre Práticas da Integralidade em Saúde – LAPPIS)4  
e por um painel com a explicitação do panorama de movimentos 
e processos de mudança na graduação na área da saúde, integrado 

4 A inclusão dos estudantes de Agronomia acontecia nos eventos do Ministério da Saúde, 
uma vez que usava um conceito próprio para a definição de cursos de formação para a área 
da saúde, optando pela inclusão da área de Saúde Ambiental, área de recente implantação 
à época, hoje já com a I Conferência Nacional de Saúde Ambiental realizada em 2009. À 
área de agronomia compete, além da saúde ambiental em sentido amplo, a vigilância dos 
mananciais de água para consumo humano, área de produção e beneficiamento de alimentos 
de origem vegetal, nutracêuticos, fitoterápicos, apiterapia, estudos em ambiente & saúde e 
regulação de agrotóxicos.
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pelo Conselho Nacional de Educação, Rede Unida (Rede Unida de 
Desenvolvimento da Educação dos Profissionais de Saúde), Projetos 
de Transformação na Educação Médica e na Educação em Enferma-
gem  e Rede de Educação Popular em Saúde5, além da apresentação 
das estratégias setoriais da saúde para a atuação junto à graduação 
e de uma convocatória de estudos sobre a integralidade na saúde e 
formação de profissionais. O fôlder de tal seminário anunciava como 
objetivo: “mobilizar os atores da gestão do SUS, da educação superior 
e do controle social em saúde para pensar e propor compromissos 
entre os setores da saúde e da educação na construção da Atenção 
Integral na Saúde Individual e Coletiva”.

O AprenderSUS, então, expressava um conjunto de estratégias e 
dispositivos propostos para criar condições favoráveis aos movimentos 
de mudança na formação dos profissionais de saúde, mas também 
enriquecê-los, agregá-los e torná-los uma ação política.   Foi por essa 
razão que o Departamento de Gestão da Educação na Saúde trabalhou 
junto com o Ministério da Educação pela implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e pela inclusão, na avaliação institucional da 
educação superior, da valorização da integralidade na formação e dos 
compromissos das instituições e cursos da área da saúde com o SUS. 
Nosso discurso era o da convergência entre Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Diretrizes Constitucionais Nacionais do SUS para encetar 
uma formação profissional de graduação coerente com os ditames 
constitucionais, com os movimentos de mudança na graduação, com 
as recomendações da luta social por saúde e por educação presentes 
nas resoluções dos Conselhos Nacionais de Saúde e de Educação e 
com as agendas apresentadas pelos movimentos sociais e organizações 
populares ao governo federal.

  O AprenderSUS serviu ao desenvolvimento de uma série de 
dispositivos internos ao SUS para ampliar a interação entre os 
atores do campo da educação (reitores, pró-reitores, dirigentes dos 
cursos, docentes e estudantes universitários, associações de ensino 

5 A Administração Hospitalar, considerada especialidade na tabela de áreas do conhecimento, 
desapareceu como formação específica na implementação das atuais Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Área da Administração, que unificou os cursos de Administração de Empresas, 
Administração Pública e Administração Hospitalar em Bacharelado em Administração.

e movimento estudantil) e os atores do SUS (gestores estaduais e 
municipais, instâncias de controle social, profissionais dos serviços, 
usuários e movimentos sociais).   Foram criados, ainda, mecanismos 
diversos para estabelecer relações de cooperação do SUS com os di-
ferentes atores da educação, tendo como objetivo principal fortalecer 
sua capacidade de ação e proposição em relação aos movimentos 
de mudança na formação. A construção e operação de todos esses 
dispositivos é o que difere o AprenderSUS das ações-programa por 
Edital, embora as mesmas possam representar uma das formas de 
sua implementação, como se viu a partir de 20056, onde aparecem 
Programas de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-
Saúde) e de Educação pelo Trabalho (PET-Saúde) sob a justificativa 
de que à política, o AprenderSUS, compete a motivação para a mu-
dança e aos programas, o Pró-Saúde e o PET-Saúde, compete sua 
institucionalização pela adesão (seleção por concorrência ao Edital) 
das instituições de ensino, mediante parceria com o gestor local do 
SUS (declaração de concordância e interesse).

   
Para o AprenderSUS, qual aprendizagem 
seria necessária ao SUS?

  A Constituição Federal definiu saúde como dever do Estado e 
direito da população e que são de relevância pública as ações e os 
serviços de saúde, cabendo ao SUS sua regulação (regulamentação, 
fiscalização e controle). Logo, o SUS não se resume às ações e serviços 
executados diretamente pelo poder público ou de maneira contrata-
da e conveniada. O SUS abrange a regulamentação, fiscalização e 
controle das ações e serviços de saúde prestados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado e interfere sobre todas as condições 
ambientais, comerciais ou de trabalho que possam oferecer risco de 
adoecimento e morte, inclusive pela necessidade de assegurar que o 

6 Uma ação estruturante também foi lançada ao encontro com os estudantes de graduação, 
o projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS/Brasil), desencadeado 
em 2003 e desdobrado, a partir do AprenderSUS, em vivências-estágio junto aos sistemas 
municipais de saúde, vivências em movimentos sociais populares (Vivências em Educação 
Popular em Saúde – Vepop-SUS) e estágios em regiões rurais ou de difícil fixação de pro-
fissionais de saúde (Estágios Regionais Interprofissionais em Saúde – Erip-SUS).



Por uma sociedade cuidadora136

Ricardo Burg Ceccim

Por uma sociedade cuidadora 137

Educação dos profissionais de saúde e compromissos públicos...

direito à saúde envolva as condições de sua promoção, proteção e 
recuperação, assim como envolva a segurança de que ações e serviços 
de saúde ofertados ao conjunto da população apresentem suficiente 
qualidade técnica e elevada capacidade na assistência prestada, seja 
nos serviços públicos ou privados (CF, art. 196 e 197).

A Constituição Federal afirmou ser atribuição do SUS o ordena-
mento da formação para a área, ou seja, o SUS deve interferir pela 
orientação da formação em coerência com as diretrizes e princípios 
constitucionais da saúde. A Lei Orgânica da Saúde também deter-
mina o cumprimento do objetivo de contribuir para a organização 
de um sistema de formação em todos os níveis de ensino e, ainda, 
a constituição dos serviços públicos que integram o SUS como 
campos de prática para o ensino e a pesquisa, mediante normas 
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional 
(CF, art. 200; LOS, art. 13, 15 e 27).

Como cabe ao setor da saúde contribuir para que a educação 
se vincule ao mundo do trabalho e às práticas sociais em saúde, o 
AprenderSUS foi lançado com a proposta de que firmasse uma po-
lítica pública intersetorial capaz de estimular e favorecer a mudança 
na graduação – para que as Diretrizes Constitucionais Nacionais do 
SUS e as Diretrizes Curriculares Nacionais pertencessem à corres-
pondência (“obediência”) às normas gerais da União e à observância 
às diretrizes gerais pertinentes ou atinentes, como prevê a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

O objeto da mudança na formação dos profissionais, para o setor 
da saúde, desde o lugar formulador de políticas públicas, deveria estar 
centrado na orientação dos cursos e não na gestão do ensino, obra 
do setor da educação. O aspecto da implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais que mais diz respeito ao SUS é aquele que 
indica o perfil de formação dos profissionais, sua capacidade de oferecer 
atenção integral aos usuários das suas ações e serviços – fundamental 
para a conquista da qualidade e integralidade das práticas de saúde 
– e o desenvolvimento da apropriação do SUS.

A integralidade da atenção à saúde supõe, entre outros aspectos, 
a ampliação e o desenvolvimento da dimensão cuidadora no trabalho 
dos profissionais, propondo estratégias para operacionalizar o conceito 

ampliado de saúde. O que se torna especialmente desejável – quanto à 
integralidade da atenção à saúde – é que os profissionais se tornem mais 
responsáveis pelos resultados das práticas de atenção, mais capazes de 
acolhimento aos usuários das ações e serviços de saúde, mais sensíveis 
àquelas dimensões do processo saúde-doença não inscritas nos âmbitos 
tradicionais da epidemiologia ou da terapêutica e mais implicados com 
projetos de vida que contribuam pela autodeterminação dos usuários 
em seu andar a vida (seu pertencimento às redes de invenção de vida).

A atenção integral à saúde implica ampliação dos referenciais com 
que cada profissional de saúde opera a compreensão da sua ação 
profissional e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da limitação da 
sua ação quando uniprofissional, principalmente quando se pretende 
dar conta das necessidades de saúde de indivíduos e populações, não 
apenas de doenças forte e/ou claramente estruturadas. Destaca-se 
que a atenção integral implica mudanças nas relações de poder en-
tre profissionais de saúde (para que efetivamente constituam equipe 
multiprofissional) e entre profissionais de saúde e usuários (para que 
se desenvolva efetivamente a autonomia dos usuários).

A integralidade pressupõe práticas inovadas em todos os espaços 
de atenção à saúde, práticas em diferentes cenários – todos aqueles 
em que a produção da saúde e do cuidado ocorre – e conhecimento 
da realidade de vida das pessoas, bem como de todos os âmbitos do 
sistema de saúde. A integralidade requer a implementação clara e precisa 
de uma formação para as competências gerais necessárias a todos os 
profissionais de saúde, tendo em vista uma prática de qualidade, qual-
quer que seja seu local e área de atuação (CECCIM; CAPOZOLLO, 
2004). Requer uma formação que desenvolva a capacidade de análise 
crítica de contextos, que problematize conhecimentos e as práticas 
vigentes e que ative processos de educação permanente em saúde no 
desenvolvimento das competências específicas de cada trabalho.

A construção do SUS tem trazido muitas novidades para a socie-
dade brasileira. O sistema de saúde – como uma importante reforma 
de Estado –, construído com base na mobilização de amplos setores 
sociais, está embasado em princípios e valores inovadores: conceito 
ampliado de saúde, ação intersetorial, integralidade da atenção, univer-
salização do acesso, direito à informação e participação, entre outros.
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  Segmentos significativos das instituições de educação superior 
têm participado da construção do SUS desde o seu início, oferecendo 
importante contribuição às formulações e proposições que organizam 
a saúde em nosso país. Entretanto, identifica-se há longo tempo a 
necessidade de promover mudanças na formação profissional de modo 
a aproximá-la dos conceitos e princípios que possibilitam a atenção 
integral em saúde à população brasileira e a preparação para a edu-
cação permanente em saúde como competência profissional.

  Apesar dos intensos debates, das múltiplas proposições e das 
inovações introduzidas pelos movimentos de mudança na graduação 
na área da saúde, a orientação predominante na formação ainda é 
alheia à organização do SUS, ao debate crítico sobre os sistemas de 
estruturação do cuidado à saúde e ao controle social oficial no setor 
(os conselhos de saúde). Mesmo em face de uma história de movimen-
tos de mudança, as instituições de ensino superior ainda apresentam 
modelos de formação conservadores, centrados nos aspectos biológicos 
do processo saúde-doença, dependentes da utilização intensiva de 
procedimentos e de equipamentos de apoio diagnóstico e terapêutico 
e limitados ao hospital universitário como campo de aprendizagem.

  Partimos do pressuposto de que o papel do SUS na ordenação 
da formação dos profissionais deveria se concentrar na aproximação 
do perfil de formação às necessidades de saúde da população e aos 
princípios e políticas do SUS que operam nesse sentido.   Para o SUS, 
o trabalho das equipes e das organizações de saúde deveria centrar-
se em buscar compreender e corresponder aos interesses do usuário, 
inclusive contribuindo para a sua autonomia e para sua capacidade 
de intervenção sobre sua própria saúde.

  O cotidiano de relações da gestão setorial e a estruturação do 
cuidado à saúde deveriam se incorporar ao aprender e ao ensinar, 
formando para a área da saúde, mas formando para o SUS, incluindo 
a excelência técnica, mas também o desenvolvimento de condições 
de atendimento às necessidades de saúde das pessoas e das popula-
ções, da gestão setorial e do controle social em saúde, contribuindo 
para o desenvolvimento da autonomia das pessoas e à formulação 
de políticas do cuidado.   O ensino-aprendizagem na área científico-
tecnológica é somente um dos aspectos da qualificação das práticas, 

já que a construção do perfil profissional necessário engloba aspectos 
de produção de subjetividade, produção de habilidades técnicas e de 
pensamento, bem como o adequado conhecimento do SUS.

  A formação para a área da saúde deveria incluir entre seus 
objetivos, portanto, o desafio maior do SUS, que é a transformação 
das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e 
estruturar-se para dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e 
necessidades em saúde das pessoas, dos coletivos e das populações. A 
melhor síntese para esta designação à educação dos profissionais de 
saúde é a noção de integralidade, pensada tanto no campo da aten-
ção, quanto no campo da gestão de ações, serviços, sistemas e redes.

  A integralidade supõe a escuta e o olhar assegurados no 
momento da clínica, bem como o acesso, com continuidade da 
atenção, a todos os serviços e cuidados de que uma pessoa, grupo 
ou coletividade necessite. Supõe, também, um exercício profissional 
comprometido com o desenvolvimento da autonomia das pessoas, 
grupos e coletividades no enfrentamento das questões de saúde 
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

  Por isso é que a atenção integral à saúde implica ampliação dos 
referenciais com que cada profissional de saúde trabalha a construção 
de seu repertório de compreensão e ação. Simplesmente conduzir a 
formação sob o ponto de vista da integralidade na atenção (nada 
mais do que isso) já é suficiente para provocar uma revolução nos 
conhecimentos e nas práticas.   Em nosso entendimento, a integra-
lidade era o conceito-chave para que a formação viesse cumprir seu 
papel ético de formar profissionais de e para a saúde.

  
Os dispositivos e as estratégias do AprenderSUS

  A mobilização do pensamento nacional para a mudança na gradu-
ação envolveu a formação e o engajamento de docentes, trabalhadores, 
estudantes, gestores e movimentos sociais.   A história dos movimentos 
por mudança na graduação das profissões de saúde, desde 1987 (KISI; 
CHAVES, 1994), no Brasil, informava-nos da necessidade de engajar 
os usuários do sistema de saúde, os estudantes e os gestores do sistema 
de saúde, pois muito dificilmente movimentos de mudança construídos 
somente pelos atores internos das instituições de ensino conseguiriam 
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romper barreiras, aproximar-se efetivamente da produção de saberes 
e práticas que acontece nos espaços do SUS. Também informava-nos 
da importância de mobilizar os dirigentes universitários e de formular 
políticas públicas integradoras dos setores da saúde e da educação, 
pois sem que a institucionalidade da educação estivesse envolvida, os 
movimentos de mudança não ultrapassavam os espaços periféricos de 
poder dentro da universidade e, em consequência, não eram removi-
das ou enfraquecidas as barreiras institucionais que constrangiam as 
iniciativas de mudança e limitavam sua consolidação.

Havia uma nova atitude à formulação de políticas diante de nós: 
aprendemos com nosso envolvimento, nossa militância, nossa crítica de 
quem sempre foi “alvo” dos governos ou nada aprendemos? Uma coisa 
era certa, não vínhamos sendo governo (nem nos postos de comando 
nem em “postos” de assessoramento às tomadas de decisão do governo), 
éramos sociedade. Nada tínhamos a continuar ou retomar/retornar, 
que não o movimento de lutas da própria sociedade (nossa impregna-
ção militante pelo reunir ou “oficinar”). Política improvável, inviável, 
ingênua? Reunimos em Brasília por duas vezes em 2004, dois eventos 
com 500 docentes universitários e 300 estudantes universitários das 
várias profissões da área da saúde, 120 gestores estaduais e municipais 
do SUS e 80 representantes dos movimentos sociais congregados pela 
Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular 
em Saúde, além do fórum de pró-reitores de graduação, convidado 
especial. Se o primeiro evento teve o formato grande roda, o segun-
do foi de grande oficina, o que retomo adiante neste texto. Luciana 
Alves (2004) se referiu ao AprenderSUS como “conjugação do verbo 
dialogar”, ao relatar seus seminários nacionais, apresentando-o como 
“uma política pública pró-mudança na graduação”.

Dentre os dispositivos do AprenderSUS, os principais foram os 
da avaliação na educação superior de graduação, a constituição de 
fóruns de docentes e de estudantes como trabalho e cooperação pela 
mudança, incentivo aos Polos de Educação Permanente em Saúde 
para linhas de atuação pela mudança no ensino de graduação da 
área da saúde, um curso de formação especializada para ativadores 
de processos de mudança na graduação, tendo em vista a formação 
docente, e uma pesquisa nacional sobre o ensino da saúde orientado 

à integralidade, a ser tornada em rede de comunicação científica no 
tema e suas práticas (o incentivo à sistematização de práticas inova-
doras de integralidade no ensino da saúde).

1) Avaliação da educação superior de graduação
Como o único instrumento de indução de políticas de formação 

na educação superior é a avaliação, esse foi um campo para o tra-
balho cooperativo entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Em 
atuação conjugada dos dois ministérios, foi desencadeada uma ação 
conjunta inédita de apoio à implementação das Diretrizes Curricu-
lares Nacionais. O Deges participaria da formação dos avaliadores 
da qualidade do ensino superior, construindo referências do setor da 
saúde para a avaliação institucional e externa. Um processo em massa 
foi abortado na troca de ministros da saúde, com a suspensão de um 
contrato cujo empenho encontrava-se assinado e de um cronograma 
de ações que já estava em curso com consultores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, investigadores de inovação e avaliação 
na universidade e pesquisadores de educação superior.7

Os 800 avaliadores em educação para a área da saúde participariam 
de uma sequência de oficinas construídas pelas áreas de Avaliação 
Institucional da Educação Superior e de Educação em Saúde, do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, mediante a indicação pelo e extensa pactuação 
com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), do Ministério da Educação.8 A formação conjunta 

7 A escolha havia sido por um grupo de pesquisas em avaliação da educação, presente no 
diretório de grupos de pesquisa no Brasil, o Grupo de Estudos “Inovação e Avaliação na 
Universidade”, bem como a Rede Sulbrasileira de Investigadores de Educação Superior (Ries), 
conectados pela professora Denise Balarine Cavalheiro Leite, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufrgs).
8 Na direção de avaliação do Inep estava Dilvo Ristoff, na condução do recém criado Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) estava José Dias Sobrinho e na coor-
denação do projeto de avaliação contratado pelo Ministério da Saúde estavam Denise Leite, 
os três pesquisadores eram conhecidos entre os estudiosos da avaliação em educação, por 
sua tradição, como Grupo 3D, ou seja, o contrato era com uma autoridade, na comunidade 
científica, em Avaliação da Educação. Na Coordenação Geral de Avaliação Institucional e 
das Condições de Oferta, pelo Inep, estava a enfermeira Iara de Moraes Xavier, proveniente 
da docência na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).
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de avaliadores serviria para propiciar a reflexão e a utilização crítica 
dos instrumentos de avaliação, com ênfase nas especificidades das 
profissões da saúde, na ampliação da compreensão sobre a saúde e 
suas práticas e no entendimento dos compromissos com o SUS com 
a sociedade e os contextos locais. 

2) Constituição de fóruns de docentes e 
de estudantes: trabalho de cooperação
As Associações de Ensino da Área da Saúde, por força da comuni-

cação com o AprenderSUS, se articularam como Fórum Nacional de 
Educação das Profissões da Área da Saúde (Fnepas), com o objetivo 
de trabalhar de maneira congregada pela mudança da formação e 
pela construção interprofissional de experiências de integralidade na 
formação em saúde. Com a colaboração do Ministério da Saúde, o 
Fórum foi mobilizando a realização de oficinas regionais – por pro-
fissão e entre profissões – para a análise crítica e compartilhamento 
das experiências de mudança que estavam em desenvolvimento no 
país, o papel docente e a relação com as entidades de trabalhadores 
das profissões da saúde e a articulação de docentes e estudantes no 
debate da formação profissional. Também foi estabelecido o apoio 
específico ao trabalho de cada Associação para a implementação das 
diretrizes curriculares nacionais em todas as carreiras da área da saúde.9 

O Fórum Nacional de Educação das Profissões de Saúde foi cons-
tituído no primeiro momento pela Associação Brasileira de Educação 
Médica (Abem), Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), As-
sociação Brasileira de Ensino de Fisioterapia (Abenfisio), Associação 
Brasileira de Ensino de Psicologia (Abep), Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss), Associação Brasileira de 
Ensino Odontológico (Abeno), Associação Brasileira de Nutricionistas 
(Asbran), Rede Nacional de Educação em Terapia Ocupacional (Reneto) 

9 Se para o setor da saúde as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde 
(NOB/SUS) representavam instrumento orientador das políticas públicas setoriais e objeto de 
discussão entre gestores e entre os atores do controle social em saúde (gestores e prestadores/
trabalhadores/usuários e movimentos sociais), as DCN passavam a ocupar/representar o mesmo 
lugar, uma NOB para a educação dos profissionais, objeto de disputa de compreensões, mas 
objeto com valor de defesa do SUS e seus princípios.

e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), complementadas, por 
indicação do Deges, pela Associação Brasileira de Hospitais Universi-
tários e de Ensino (Abrahue), Associação Brasileira de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva (Abrasco) e Rede Unida de Desenvolvimento da 
Educação dos Profissionais de Saúde (Rede Unida).

Estudos sobre a metodologia de pesquisa-intervenção e pesqui-
sas de revisão seriam apoiados junto ao Fórum, tendo em vista a 
intensificação da produção de conhecimento que desse suporte aos 
processos de mudança na graduação orientados pela integralidade. 
O Fórum desenvolveu uma linha de trabalho com esse objetivo, 
adicionando produção de conhecimento às experiências de educação 
permanente em saúde de que participavam vários cursos tendo em 
vista a mudança na graduação.

Os estudantes universitários também constituíram um fórum, mas 
para os estudantes a decisão foi menos institucional e mais provisória, 
inclusive porque não havia unidade no movimento estudantil quanto 
à adesão ao AprenderSUS, uma vez que rejeitavam o processo de 
debate da Reforma Universitária apresentada em 2004, do qual se 
sentiam excluídos e desconsiderados. Os estudantes organizaram uma 
Comissão de Representação do Movimento Estudantil da Área da 
Saúde integrado por: Conselho Nacional de Entidades Estudantis de 
Psicologia (Conep), Centro Acadêmico de Administração de Sistemas 
e Serviços de Saúde (único curso de graduação em saúde coletiva, 
existente à época),10 Direção Executiva Nacional dos Estudantes de 
Medicina (Denem), Direção Executiva Nacional dos Estudantes de 
Odontologia (Deneo), Diretoria Executiva Nacional dos Estudantes 
de Fonoaudiologia (Denefono), Executiva Nacional dos Estudantes de 
Biomedicina (Enabm), Executiva Nacional dos Estudantes de Educação 
Física (Exneef), Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem 
(Eneenf), Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia (Enefar), 
Executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia (Enefi), Executiva 

10 A graduação em saúde coletiva teve seu primeiro curso aberto na Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul – Uergs, iniciado em 2002, cuja primeira turma graduou-se em 2005. 
Em 2008 foram abertos nove cursos em universidades federais e em 2010 já são 24 cursos, 
se consideradas as diversas modalidades de educação superior adotadas, enquanto o curso 
da Uergs se reapresentou, em 2006, como curso de Administração.
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Nacional dos Estudantes de Nutrição (Enen), Executiva Nacional 
dos Estudantes de Serviço Social (Enesso), Executiva Nacional dos 
Estudantes de Terapia Ocupacional (Exneto), Executiva Nacional dos 
Estudantes de Veterinária (Enev), Federação dos Estudantes de Agro-
nomia do Brasil (Feab)11 e Pró-Executiva Nacional dos Estudantes de 
Administração Hospitalar (Eneah)12, além do Núcleo Estudantil de 
Trabalhos em Saúde Coletiva (Netesc), articulação interprofissional 
que somente existia no Rio Grande do Sul.13

  
3) Incentivo aos Polos de Educação 
Permanente em Saúde: linhas de atuação
Para apoiar processos de mudança nas relações institucionais da 

educação superior com as redes de gestão, de atenção e de controle 
social do SUS, projetos poderiam ser formulados em todas as bases 
locorregionais e interinstitucionais organizadas em Polos de Educação 
Permanente em Saúde, devendo ser construídos de maneira articulada 
e envolvendo as diferentes profissões da saúde. Esses projetos poderiam 
incluir as seguintes ações como linha de atuação:

 � qualificação pedagógica para docentes, preceptores, tutores e 
orientadores de serviço;

 � implantação de laboratórios para o desenvolvimento de práticas 
integradas e aprendizagem de técnicas profissionais com caracterís-

11 A inclusão dos estudantes de Agronomia acontecia nos eventos do Ministério da Saúde, uma 
vez que usava um conceito próprio para a definição de cursos de formação para a área da saúde, 
optando pela inclusão da área de Saúde Ambiental, área de recente implantação à época, hoje 
já com a I Conferência Nacional de Saúde Ambiental realizada em 2009. À área de agronomia 
compete, além da saúde ambiental em sentido amplo, a vigilância dos mananciais de água 
para consumo humano, área de produção e beneficiamento de alimentos de origem vegetal, 
nutracêuticos, fitoterápicos, apiterapia, estudos em ambiente & saúde e regulação de agrotóxicos.
12 A Administração Hospitalar, considerada especialidade na tabela de áreas do conhecimento, 
desapareceu como formação específica na implementação das atuais Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Área da Administração, que unificou os cursos de Administração de Empresas, 
Administração Pública e Administração Hospitalar em Bacharelado em Administração.
13  Uma ação estruturante também foi lançada ao encontro com os estudantes de graduação, 
o projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS/Brasil), desencadeado 
em 2003 e desdobrado, a partir do AprenderSUS, em vivências-estágio junto aos sistemas 
municipais de saúde, vivências em movimentos sociais populares (Vivências em Educação 
Popular em Saúde – Vepop-SUS) e estágios em regiões rurais ou de difícil fixação de pro-
fissionais de saúde (Estágios Regionais Interprofissionais em Saúde – Erip-SUS).

ticas de trabalho em equipe (multiprofissional e interdisciplinar), 
segundo a dimensão cuidadora nas ações profissionais;

 � ampliação de acervos bibliográficos e abertura de centros de 
documentação;

 � qualificação da infraestrutura para a diversificação dos cenários 
de prática.

4) Curso de formação de ativadores de 
processos de mudança na graduação
A construção de projetos e processos do AprenderSUS foi efeito do 

desencadeamento de uma poiesis rizomática. Tal condição foi ativada 
em Seminário Nacional sobre o AprenderSUS, o 2º Seminário, que 
ocorreu de 16 a 17/08/2004, aberto pelos Ministérios da Saúde e da 
Educação, já com o Fórum Nacional de Educação das Profissões da 
Área da Saúde, criado no seminário anterior, a Comissão Nacional 
de Representação das Executivas de Estudantes e Representação do 
Conselho Nacional de Saúde. Este seminário teve o caráter de oficina 
e foram reunidos em grupos de discussão, primeiro grupos com todos 
os segmentos misturados para responder à pergunta “Como mudar 
a graduação para buscar a integralidade?” Depois por segmentos: 
docentes e trabalhadores, com a pergunta “Como construir a inte-
gralidade na perspectiva intercursos?”; estudantes, com a pergunta 
“Como podem participar para serem agentes ativos no processo?”; 
usuários, com a pergunta “Como podem participar e serem agentes 
efetivos no processo?” Gestores, com a pergunta “Qual o seu compro-
misso no sentido de interagir com as Instituições de Ensino Superior 
e dar suporte à implementação da integralidade?” Finalmente, nova 
e última rodada de grupo com dois arranjos: (1) docentes, trabalha-
dores e estudantes: “Qual o compromisso do ensino com o sistema 
de saúde e sua consolidação?” e (2) usuários e gestores: “Como o 
controle social participa desse processo?”.

Dentre seus produtos, esteve um curso de formação de ativadores 
de processos de mudança. O curso foi uma ação em parceria com a 
Rede Unida, mediado pela Escola de Governo, da Escola Nacional de 
Saúde Pública (Ensp), em diálogo com o Fórum Nacional de Educação 
das Profissões da Área da Saúde, ou seja, uma ação de parceira com 
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uma rede, mediante uma instância educativa em redes e em diálogo 
com outra rede, no formato de fórum. Um curso pensado, operado 
e regulado por cruzamentos de redes.

O curso, inicialmente destinado para docentes, dirigentes uni-
versitários e profissionais dos serviços de saúde que participam da 
formação de graduação visava a problematizar os elementos críticos 
à ativação e condução de processos de mudança na graduação das 
profissões da saúde.   Sob a coordenação da Rede Unida e Ensp, foram 
reunidos participantes dos movimentos de mudança na graduação em 
saúde para sistematizar experiências vividas e construir um processo 
de socialização no formato de um curso de especialização na moda-
lidade de educação a distância, que foi oferecido como Formação de 
Ativadores de Processos de Mudança.   O processo se iniciou com a 
formação de 100 tutores, que, a partir de setembro de 2005, facili-
tariam o processo de formação de 1.000 ativadores de mudança em 
todo o país. O objeto de trabalho e reflexão dos ativadores durante 
seu processo de formação seria a construção da mudança em suas 
respectivas instituições de ensino.   Por essa razão, a participação dos 
ativadores no curso não seria uma opção individual, mas uma decisão 
institucional – do curso/instituição de ensino ou das Associações de 
Ensino da Área da Saúde.

5) Sistematização de práticas inovadoras 
de integralidade no ensino da saúde
Tendo em vista a produção de conhecimento sistemático sobre 

o ensino da integralidade (aprendizado do SUS), uma proposta 
de relação com a comunidade científica foi iniciada pela parceria 
com o LAPPIS,14  que convidou à inscrição nacional experiências 
empreendidas pelas instituições de educação superior no intuito de 
desenvolver o ensino da integralidade.   Esse processo se iniciou por 
uma convocatória das experimentações em curso, para a qual acorre-
ram 111 inscrições, envolvendo 77 cursos da área da saúde. Dessas, 
10 ações foram selecionadas para visita, elucidação e leitura crítica 

14 Sobre o LAPPIS, ver nota 4.

por pesquisadores da área de investigação sobre saberes e práticas 
da integralidade em saúde. Por meio da investigação sistematizada, 
foi desencadeado um processo de geração de informação acadêmica, 
disseminação e mobilização de saberes e práticas que tomassem a 
integralidade como eixo da mudança na formação de profissionais 
de saúde, no âmbito do ensino de graduação.

As práticas de ensino documentadas nesse processo de produção 
de conhecimento seriam divulgadas por diversos meios de comuni-
cação acadêmica e disseminadas entre gestores e formadores da área 
da saúde como incentivo à formulação de políticas de educação e 
de saúde.   Na troca de ministros da Saúde, o conjunto de expe-
riências inscritas teve acompanhamento exclusivo da comunidade 
científica, configurando ações intensas entre as instituições, dessas 
com outras em processos semelhantes e do conjunto com as associa-
ções de ensino e movimentos de estudantes e residentes em saúde, 
gerando processos de elevado compromisso público da informação 
científico-tecnológica.

A pesquisa da integralidade gerou um vídeo-documentário e dois 
livros, um livro de autoria das 10 experimentações acompanhadas e 
outro dos pesquisadores com textos de base e de produto e uma meto-
dologia avaliativa do ensino em saúde quanto à pertinência ao ensino 
da integralidade na ordem do SUS. O vídeo-documentário circula 
ainda hoje por inúmeros processos de discussão e formação relativos à 
mudança na graduação, enquanto o livro não só foi reeditado, como 
foi traduzido para o espanhol, na Argentina. O vídeo-documentário 
e o livro, inicialmente previstos como memória da pesquisa, visavam 
“prestar contas” da convocatória de relatos sobre o ensino da saúde. 
Sob a coordenação do LAPPIS, o vídeo-documentário, com duração 
de 55 minutos, tornou-se objeto de educação permanente junto a 
inúmeros cursos e rodas sobre o ensinar saúde, o SUS e os cursos 
de graduação na área da saúde e o livro teve encomenda de diversas 
comissões de graduação em todas as regiões do Brasil, tendo sua 
matriz de pesquisa sido experimentada como matriz de avaliação 
da qualidade da proximidade do ensino levado a efeito quando há 
expectativa de um ensino orientado pela integralidade.
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Encerramento
A educação dos profissionais de saúde é parte do marco social de 

engendramento da sociedade, do seu setor da saúde e das práticas 
de saúde. Os modos como as sociedades identificam seus problemas 
individuais e coletivos de saúde, buscam explicação para os mesmos e 
se organizam para enfrentá-los variam historicamente e dependem sem-
pre dos coengendramentos estruturais, políticos e ideológicos vigentes 
em cada sociedade. Apesar de os setores produtores de equipamentos, 
medicamentos e tecnologia armada em instrumentos e aparelhos de 
diagnóstico e terapêutica imporem a perspectiva hospitalocêntrica, 
procedimento-centrada e medicalizadora, entendíamos que um pro-
jeto de educação formulado como política pública poderia disputar 
a formação de profissionais com um caráter reverso, isto é, com a 
perspectiva de cuidados, segundo a atenção integral em saúde, em 
uma rede organizada de modo encadeado (cadeia do cuidado), todos 
os serviços integrados de maneira intercomplementar, onde a atuação 
em equipes matriciais de saúde representasse o modus de trabalhar 
e onde o centro de todo o trabalho em saúde fosse o encontro com 
os usuários de suas ações e seus serviços, não interesses particulares, 
econômicos, políticos ou corporativos.

Mesmo nos países em que se privilegia o livre jogo das forças do 
mercado ou em que há progressiva desresponsabilização do Estado em 
relação às políticas públicas, inclusive no que diz respeito à proteção 
à saúde das populações, tornou-se financeiramente insustentável o 
modelo embasado prioritariamente na utilização intensiva de tec-
nologia e na especialização, na prática hospitalar e na incorporação 
profissional centrada na medicina de especialidades.

Nos últimos anos, em função disso, tem existido uma tendência à 
reorganização das práticas tanto na área pública (buscando qualidade 
da atenção, efetividade e diminuição de custos para garantir atenção 
universal) como na área privada (buscando efetividade e diminuição 
de custos para garantir lucratividade). Há uma tendência em todas 
as sociedades ao incentivo à atenção domiciliar e à ambulatorização 
dos cuidados – com o crescimento de uma atenção de menor custo, 
praticada por equipes menores – além de restrições e críticas quanto 
à tecnologização e à superespecialização.

Como decorrência imediata desse movimento de reorientação das 
modalidades de atenção, têm surgido – em várias partes mundo – 
demandas e pressões para que se formem profissionais com perfil e 
capacidades distintas das produzidas pelo modelo médico-hegemônico 
de formação. Considerou-se justamente a necessidade de transformar as 
práticas e de reorganizar a atenção à saúde, igualmente a necessidade de 
implementar os princípios e as diretrizes do SUS, já apontados, como 
o conceito ampliado de saúde, o reconhecimento e a valorização de 
todos os agentes envolvidos na produção da saúde, a intersetorialidade 
e o controle social como elementos indispensáveis para a organização 
da gestão e da atenção em saúde. A especificidade do SUS do Brasil 
como um momento singular das lutas institucionais, governamentais 
e populares por saúde na história mundial recente coloca desafios 
novos para o campo da formação. A integralidade da atenção e uma 
educação dos profissionais orientada para a integralidade, certamente, 
são parte importante de um processo de mudanças com repercussão 
na sociedade, na gestão setorial e na identificação com os usuários 
das ações e dos serviços de saúde.

Como parte integrante do AprenderSUS, a formação de ativa-
dores de processos de mudança na graduação e a pesquisa sobre 
o ensino da integralidade não tiveram impacto apenas no ensino 
de graduação, mas na relação com os estudantes, na integração do 
ensino com os serviços e com a gestão do setor da saúde, além 
da aproximação com o controle social no campo sanitário e de 
aprofundamento do SUS. Todas essas proposições apresentadas e 
debatidas entre docentes e estudantes da área da saúde, tutores do 
curso de ativadores, pesquisadores emergentes na pós-graduação sob 
as tematizações do AprenderSUS, gestores municipais e estaduais 
“convocados” à problematização dos compromissos de gestão com o 
ensino em saúde e movimentos populares congregados pela Articu-
lação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em 
Saúde (Aneps),15 também demandada ao encontro com o ensino de 
graduação na área da saúde desde os citados seminários nacionais, 

15 A Aneps representava, em 2004, a principal ação estruturante no SUS desde a iniciativa 
de uma área de educação popular em saúde no Deges/Sgtes/MS.
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elevaram à condição de “movimento” a adoção da integralidade como 
eixo da mudança na formação de graduação. Somadas apresentações 
em eventos, temáticas para dissertações e teses, notas em boletins 
e sítios eletrônicos, referências e citações em artigos de periódicos 
encontramos 378 incidências para a busca do descritor AprenderSUS 
em sistemas de busca da informação técnico-científica (um tempo 
de apenas 6 anos, contado do lançamento público da ideia e já 5 
anos de seu apagamento no discurso oficial). Apesar do apagamento 
no discurso oficial, o AprenderSUS está na base da relevância ou 
justificativa de inúmeros projetos pedagógicos de curso e projetos 
de monografias, dissertações e teses.16

Por ser um projeto ético-estético-político, a continuidade do 
AprenderSUS é rizomática, mediante interesse, questionamento e 
envolvimento com um ensino de saúde com miradas à gestão, atenção 
e participação no setor da saúde: Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação de profissionais de saúde e Diretrizes Constitu-
cionais Nacionais para a condução do Sistema Único de Saúde. A 
“mudança” era do perfil hegemônico desde os anos 1940 para um 
perfil da integralidade, um dever, mas um desafio político aqui-e-
agora: convocação ao compromisso público com a saúde e sociedade 
e com as articulações entre educação trabalho e cidadania em saúde.

Porque o AprenderSUS era/é uma política, não uma ação-progra-
ma? Envolvia a avaliação da educação superior de graduação como 
regulação pública do ensino e formação, valorização e constituição 
de interlocução com fóruns de docentes e de estudantes, constituição 
de docentes e de estudantes como atores relevantes do Sistema Único 
de Saúde, mobilização das instâncias locorregionais de integração 
ensino-trabalho em saúde (Polos de Educação Permanente em Saú-

16 Por estranho (ou novo) que possa parecer aos estudiosos de políticas públicas, acostumados 
a encontrar ações-programa quando buscam as ações de governo, o AprenderSUS era uma 
convocação, continha metas e linhas de apoio, mas não era um ação-programa. O que se 
pretendia eram projetos inovadores que buscassem a integralidade como eixo na formação e, 
é claro, todos estavam convidados. Aceitar o convite era de livre arbítrio. Eu insistia sempre: 
“o SUS já inventou a negociação e a pactuação, se afirma na participação e na descentraliza-
ção, só precisamos das instâncias para reunir educação e atenção integral, operá-las e fazer 
a política de educação na saúde”.

de), formação de ativadores de processos de mudança na graduação, 
sistematização nacional de experiências de ensino da saúde orientadas 
à integralidade e invenção de uma rede possível de comunicação 
científica. A constituição de atores foi seu produto mais rizomático, 
sua mais forte produção de política e seu mais duradouro desafio.
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Experiências favoráveis à integralidade 
nas práticas do cuidado em saúde: 

a pesquisa como princípio educativo 
no ensino na saúde

ISABEL BRASIL PEREIRA
ANDRÉ CAMPOS BÚRIGO

VALÉRIA FERNANDES DE CARVALHO

De que maneira o ensino pode responder à formação dos trabalha-
dores requerida quanto ao cuidado integral na saúde? Que conceitos 
podem ajudar a refletir sobre as práticas de saúde no sentido da in-
tegralidade? A estas primeiras indagações, desdobram-se outras: que 
experiências no ensino possibilitam ou/e pautam práticas de saúde 
com base na integralidade? Chamados a responder a essas questões, 
tomamos, neste estudo, a pesquisa como princípio educativo, aqui 
traduzida na Iniciação Científica, como possível operador, no ensino 
técnico em saúde, para ações de saúde orientadas pela integralidade.

Com esta premissa, e a noção de território, com materialidade na 
vida cotidiana, como um lugar da Iniciação Científica que fortalece 
elementos constitutivos da integralidade na formação do trabalha-
dor da saúde. Neste caminho, há que se desvelar os conceitos aqui 
adotados como educação, cotidiano, cuidado, integralidade, pesquisa 
como princípio educativo e a noção de território. 

O cuidado e a integralidade na saúde 
materializados na vida cotidiana

Ao pensarmos práticas educativas voltadas ao cuidado como uma 
dimensão da integralidade na saúde, lembremos que, na sua grande 
maioria, esse trabalhador que exerce a prática do cuidado no seu 
cotidiano de trabalho sofre a influência e a pressão das determinações 
cruzadas e contraditórias da relação trabalho, educação e saúde, que 
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inflexionam a formação em saúde. A começar pela desvalorização do 
projeto público e universal de saúde, da tradição também pública da 
medicina brasileira e da própria visão de uma medicina preventiva, ao 
invés de apenas curativa e invasiva. Continua sofrendo essa influência 
porque recebe salários baixos e trabalha em ambientes empobrecidos, 
onde muitas vezes faltam os equipamentos e medicamentos básicos. 
Mais que isso, indiquemos a importância da estrutura burocrática 
dos serviços públicos de saúde, muitas vezes fechada e hierárquica, 
pouco capaz de absorver o conhecimento tácito que o trabalhador 
desenvolve em seu cotidiano. Portanto, pouco ágil em dar respostas 
a críticas e demandas, muitas vezes justas e pertinentes. No vértice, 
existe a pressão para que esse mesmo trabalhador se adapte às novas 
tecnologias e às mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho 
(PEREIRA; STAUFFER, 2006).

Essas circunstâncias dificultam a formação para o cuidado na 
saúde com base na integralidade, pois apontam para uma qualificação 
técnica específica, muitas vezes adquirida no dia a dia do serviço, 
sem muito estímulo para absorver novas qualificações que tenham 
como concepção que a educação do trabalhador se desenvolve em 
um constructo engendrado pelas relações sociais. Soma-se a isto 
o fato de que esse trabalhador vive sob pressão, com jornada de 
trabalho prolongada, lidando todos os dias, durante muitas horas, 
com a dor, o sofrimento e a morte, muitas vezes em condições 
degradantes, sem ter recebido qualificação ou formação, humanista 
e psicológica, para lidar com, e elaborar, essas dimensões difíceis e 
extremas da condição humana. 

É na vida cotidiana que as ações de saúde se expressam na sua 
integralidade. Como nos diz Pinheiro (2008, p. 110), “a importância 
da vida cotidiana na produção do cuidado está na oferta de múl-
tiplas questões específicas que circulam no espaço da vida social e 
nos conteúdos históricos que carregam”. A respeito da integralidade, 
lembremos o estudo de Mattos (2006) sobre os sentidos que adquire 
na produção social da saúde, dentre eles, o sentido que ressalta Pi-
nheiro (2008), como fim na produção de uma cidadania do cuidado, 
referida ao ato de cuidar integral, que tem as práticas de saúde como 
eixos-político- organizativos.

Refletir sobre a vida cotidiana, neste estudo, como categoria de 
análise e para entender a importância do território nas práticas de 
saúde, nos leva a pensar junto com Antonio Gramsci, Georges Luckacs, 
Henry Lefebvre, Agnes Heller, Karel Kosik. Apesar das diferenças 
entre os referidos autores sobre o cotidiano, é tônica comum entre 
eles sua importância para se entender as instituições sociais, a cons-
trução humana de uma maneira genérica e o processo de individua-
ção do homem. Heller (1982, p. 9) ressalta que a questão central a 
ser pensada em relação a vida cotidiana é “si la vida cotidiana viene 
necesariamente alienada. O lo que es igual, si resulta posible una rees-
tructuración radical de la vida cotidiana que no imponga una pérdida 
de la continuidad de su estructura básica”. Explicitando o cotidiano 
no processo de reprodução social, enfatiza Heller (1977, p. 19):

Para reproducir la sociedad es necesario que los hombres particu-
lares se reproduzcan a sí mismos como hombres particulares. La 
vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la 
reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez crean 
la posibilidad de la reproducción social. Ninguna sociedad puede 
existir sin que el hombre particular sí reproduzca, así como nadie 
puede existir sin reproducirse simplemente. Por consiguinte, en 
toda sociedad hay una vida cotidiana y todo hombre, sea cual sea 
su lugar ocupado en la división social del trabajo, tiene una vida 
cotidiana. Sin embargo, esto no quiere decir de ningún modo que 
el contenido y la estructura de la vida cotidiana sean idénticos en 
toda sociedad y para toda persona. La reproducción del particular 
es reproducción del hombre concreto, es decir, el hombre que en 
una determinada sociedad ocupa un lugar determinado en la divi-
sión social del trabajo. Para la reproducción de un esclavo le son 
necesarias actividades distintas de las necesarias a un ciudadano de 
la polis, a un pastor o a un obrero de la metrópoli.

Portanto, a vida cotidiana é a própria vida do indivíduo, que é ao 
mesmo tempo ser particular e ser genérico. O cotidiano é construído 
por, e constitutivo de, cada ser humano, não importando qual seja 
o seu papel social no mundo, qualquer que seja seu lugar na divisão 
social do trabalho. A relação do homem com a vida cotidiana é 
plena, ali estão presentes as suas qualidades sensíveis, intelectuais, 
suas ideologias, seus gostos e afetos, sua forma de cuidar, onde estão 
traduzidas suas necessidades de cuidado.
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Para Heller (1989, p. 17), a vida cotidiana é heterogênea e hie-
rárquica, principalmente no que tange ao conteúdo e a importância 
de nossos tipos de atividades. Dentre outras, são partes orgânicas 
da vida cotidiana: “a organização do trabalho e da vida privada, 
os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada”. Ressalta a 
discípula predileta de Lukacs, de que a heterogeneidade e a hierar-
quia apresentam coincidências e diferenças na vida cotidiana. Nas 
palavras da autora:

Diferentemente da circunstância da heterogeneidade, a forma concre-
ta da hierarquia não é eterna e imutável, mas se modifica de modo 
específico em função das diferentes estruturas econômico-sociais. Por 
exemplo, nos tempos pré-históricos, o trabalho ocupou um lugar 
dominante nessa hierarquia: toda a vida cotidiana se constituía em 
torno da organização do trabalho, à qual se subordinavam todas as 
demais formas de atividade. Em troca, para a população livre da 
Ática do século V antes da nossa era ocupavam o lugar central da 
vida cotidiana a atividade social, a contemplação, o divertimento, e 
as demais formas de atividade agrupavam-se em torno destas numa 
gradação hierárquica (HELLER, 1989, p. 18).

Entretanto, a heterogeneidade e a hierarquia, no cotidiano, coin-
cidem ao engendrarem uma explicitação “’normal’ da produção e da 
reprodução, não apenas no campo da produção, mas também no que 
se refere às formas de intercâmbio”. Segundo Heller (1989, p. 18) 
a heterogeneidade é fundamental para conseguir essa “explicitação 
normal” da vida no seu cotidiano, pois esse modo de “funcionamento 
rotineiro da hierarquia espontânea é igualmente necessário para que 
as esferas heterogêneas se mantenham em movimento simultâneo”.

Pensando com Lefebvre (1991), a vida cotidiana é um nível da 
totalidade social e, portanto, da realidade social, que se articula com 
os demais níveis dessa realidade, de forma que as reflexões sobre o 
cotidiano estão implicadas com a explicitação e conhecimento de 
outras esferas das atividades humanas. Dito de outra maneira, as 
atividades cotidianas se diferenciam e ao mesmo tempo se articulam 
com atividades outras do genérico-humano. As atividades de criação 
do homem, como as instituições sociais e o conhecimento científico, 
por exemplo, são engendrados a partir das atividades cotidianas. Esse 

fenômeno, se observado, revela o cuidado em saúde de uma população, 
quer a prática exercida, quer a prática do cuidado individual, particular, 
onde “o outro é o lugar do cuidado” (PINHEIRO, 2008, p. 111).

A hegemonia de uma classe sobre a outra, assim como os ele-
mentos que podem transformar um determinado tipo de sociedade, 
estão presentes no cotidiano. Essa explicitação, que exprime a visão 
dialética tendo como categoria central a contradição, presente no 
cotidiano institucional é, como sabemos, muito bem ressaltada por 
Gramsci. O autor marxista, talvez mais do que qualquer outro, teve 
e tem um papel significativo para o pensamento educacional, ao res-
saltar a escola e o seu cotidiano como um lugar social de reprodução 
ideológica, mas que pelos espaços gerados pela contradição é também 
ou poderá ser um lugar que pode contribuir para a transformação da 
sociedade capitalista na medida em que leva à classe trabalhadora o 
conhecimento elaborado pela humanidade.

Ainda pensando com Gramsci, entendemos que a vida cotidia-
na, na sua produção ou reprodução, é o lugar onde circula o senso 
comum. Mas que mesmo o senso comum, apesar das falsas ideias 
que o constroem, tem o núcleo do bom senso, o que possibilitaria a 
negação, a conservação e a superação dessas falsas ideias. Percepção 
essa baseada igualmente na contradição, categoria fundamental para 
o pensamento marxiano e para os marxistas. 

Kosik (1976, p. 11) chama a atenção para o fato de que os fenô-
menos que se entrelaçam na vida cotidiana:

[...] com sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 
consciência do indivíduos, assumindo um aspecto independente 
e natural, constituindo o mundo da pseudoconcreticidade. A ele 
pertencem: - O mundo dos fenômenos externos, que se desenvol-
vem à superfície dos processos realmente essenciais; - O mundo do 
tráfico e da manipulação, isto é, da práxis fetichizada dos homens; 
- O mundo das representações comuns, que são projeções dos 
fenômenos externos da consciência dos homens, produto da práxis 
fetichizada, formas ideológicas do seu movimento e o mundo dos 
objetos fixados, que dão a impressão de ser condições naturais e 
não são imediatamente reconhecidos como resultados da atividade 
social dos homens.
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Para o marxista theco, o mundo da “pseudoconcreticidade é um 
claro-escuro de verdade e de engano. O seu elemento próprio é o 
duplo sentido” (KOSIK, 1976, p. 5). Ainda para o autor, ”a práxis 
utilitária do mundo da pseudoconcreticidade e o senso comum a ela 
correspondente permitem ao homem se orientar no mundo, todavia 
não proporcionam compreensão global da realidade” (p. 41).

Compartilhando do pensamento marxiano de que o fenômeno e 
essência são condicionados historicamente, Kosik (1976) entende que 
os fenômenos se reproduzem no pensamento comum como realidade, 
porque o aspecto fenomênico é também produto da práxis cotidiana. 
Portanto, para o autor:

A práxis utilitária cotidiana cria ‘o pensamento comum’ como 
forma de seu movimento e existência. O pensamento comum é 
a forma ideológica do agir humano de todos os dias. Todavia, 
o mundo que se manifesta ao homem na práxis fetichizada, no 
tráfico e na manipulação, não é o mundo real, embora tenha a 
consistência e a validez do mundo real: é o ‘mundo da aparência’. 
(KOSIK, 1976, p. 15)

Em relação às escolas que se dedicam à formação na saúde, ques-
tões aí surgidas no seu dia a dia mostram as contradições existentes 
nessas instituições. Como nos ajuda a entender Penin (1989), mes-
mo tendo-se seu cotidiano programado, os atores sociais da escola 
conseguem em certa medida negar essa normatização (p. 21). Em 
outras palavras, na dimensão cotidiana, os estudantes e professores se 
apropriam dos subsídios e das normas estatais e constroem a escola 
(EZPELETA; ROCKWELL, 1986).

No cotidiano das ações territorializadas, os conceitos de poder, 
de cultura, de ideologia, passam de abstrações teóricas e ganham 
materialidade. Deste modo, por mais flexnerianos que ainda sejam 
os currículos na formação em saúde, há espaço para um trabalho 
na contramão do instituído, ou seja, há experiências que afirmam 
a possibilidade de mudança para uma abordagem integral na saúde 
engendrada, e engendrando práticas e saberes que levem a resultados 
significativos para a população dos territórios.

Na perspectiva da vida cotidiana, a integralidade ganha o sentido 
mais ampliado de sua definição legal, ou seja, pode ser concebida 

como uma ação social, que resulta da interação democrática entre os 
atores no cotidiano de suas práticas (MONKEN, 2008).

 
Experiências de ensino, traduzidas na Iniciação Científica, a 
favor da integralidade nas ações de saúde

Ao abarcar a pesquisa como princípio educativo, comecemos ne-
gando a concepção que a entende como reguladora e organizadora 
do ensino a ser realizado na escola. Isto significa perceber ensino e 
pesquisa como práticas articuladas, mas distintas, para que não se 
perca a dimensão ética, política, cultural e técnica da educação. Por-
tanto, não sendo sinônimo, nem cúmplice de projetos educacionais e 
de ensino como a “pedagogia dos projetos”, “pedagogia de resolução 
de problemas” ou ainda como norteadora dos currículos de forma-
ção. Há ainda que afirmá-la, nesse sentido – ao mesmo tempo que 
indissociável do ensino, dele possuir características distintas – para 
além do viés pragmático que a noção do conhecimento útil produz. 

A concepção da pesquisa como princípio educativo articula 
visões sobre a produção do conhecimento e a um projeto político 
pedagógico, a uma concepção de educação. Sendo a educação luta 
entre projetos distintos de sociedade, a produção do conhecimento, 
no âmbito da pesquisa como princípio educativo, sofre influência 
das concepções de educação e de ciência adotadas, o que revela um 
projeto de sociedade da qual compartilha. Essa relação educação e 
produção de conhecimento científico, no âmbito da pesquisa como 
princípio educativo, pode ser útil tanto aos projetos de dominação 
quanto aos de emancipação. Ao contrário de ser uma demonstração 
da neutralidade da ciência e da prática educativa, a afirmação acima 
anuncia a “pesquisa como princípio educativo” como uma ação do 
pensamento racional, e do compromisso ético-político, inserida na 
totalidade social e cuja construção do sentido, emancipatório ou de 
dominação está em disputa. 

A pesquisa como princípio educativo se fundamenta no fato da 
investigação como prática de criação, de desejo de conhecer, realizar 
descoberta, através de uma prática intencional, possibilitar ao homem 
ir à busca da essência do que se apresenta como aparência imutável, 
supostamente sem contradições, e, a partir dos dados superficiais da 
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vida social, aportar sempre para os processos essenciais de produção 
e reprodução do capitalismo. É, desse modo, uma aposta na pesquisa 
como significativa no processo de formação voltado a despertar ou re-
cuperar o poder de elucidação e transformação humana (EPSJV, 2009). 

Isto posto, ressaltamos as seguintes premissas para uma iniciação 
científica na formação profissional a favor de práticas integradoras 
no cuidado em saúde:

 � a iniciação científica como parte integrante da Educação no âmbito 
da Formação Humana, e tendo a saúde como direito;

 � a iniciação científica, no âmbito da pesquisa como princípio 
educativo, ao articular educação e ciência se traduz como possi-
bilidade de superação do que já foi desvelado: o desenvolvimento 
das ciências não implica em avanço ético;

 � a iniciação científica na formação em saúde voltada para o cuidado 
em saúde, orientada sobre o princípio da integralidade e premissa 
sobre a vida cotidiana.

O dia-após-dia assim concebido é uma dimensão da vida social 
singular-específica, o que significa dizer que ele delimita tempos, 
espaços, interações, ou seja, um modo de vida, cuja produção de 
‘cuidado’ se faz contextualizada exercendo efeitos e repercussões 
na vida dos sujeitos e se transformando em ‘experiência humana’. 
O ‘cuidado’ consiste em um modo de agir que é produzido como 
‘experiência de um modo de vida específico e delineado’ por as-
pectos políticos, sociais, culturais e históricos, que se traduzem em 
‘práticas’ de ‘espaço’ e na ‘ação’ de ‘cidadãos’ sobre os ‘outros’ em 
uma dada sociedade (PINHEIRO, 2008, p. 111).

 � a iniciação científica precisa sempre ressaltar que a construção do 
conhecimento é individual, coletiva e social, é trabalho, sempre 
em construção, ligada aos interesses dos indivíduos, dos grupos, 
das instituições, no campo e na cidade;

 � a iniciação científica como um projeto político, ético e estético (en-
tendendo aqui as diversas formas da arte como educação da sensibi-
lidade, dos sentidos e dos sentimentos) de educação emancipatória;

 � a iniciação científica como método e instrumento, não neutros, 
de discernir entre aparência e essência, construindo a pesquisa a 
partir dos dados superficiais da vida social, e apontando sempre, 

de maneira crítica, para os processos essenciais de produção e 
reprodução do capitalismo. 
A Iniciação Científica como integrante/eixo curricular traz a 

perspectiva da interdisciplinaridade relacionada à pesquisa como 
princípio educativo – como orientação para a educação científica dos 
trabalhadores – e sofrerá a influência das definições, historicamente 
produzidas, de ciência, quer no posicionamento sobre a verdade, o 
conhecimento, quer implicadas pela posição em relação às condições 
de produção e validade do saber científico.

A Iniciação Científica na formação de trabalhadores da 
saúde: elementos da educação territorializada1

Neste momento evidencia-se a experiência no desenvolvimento de 
tecnologias educacionais em saúde, como possibilidade de educação dos 
trabalhadores da saúde, forjadas no Laboratório de Educação Profis-
sional em Vigilância em Saúde (LAVSA/EPSJV). Nessas experiências 
associa-se metodologicamente, com base no território, uma abordagem 
geográfica da realidade social com estratégias de aprendizagem e de 
pesquisa, “conhecida no campo do planejamento em saúde como 
processo de territorialização para a produção de informações de base 
territorial” (MONKEN, 2008, p. 142).

Para esse autor, em muitas das vezes, uma compreensão restrita 
de território tem resultado em análises de informações geradas a 
partir de territórios pelo setor saúde que levam à tomada de decisão 
de mera localização e distribuição dos serviços de saúde. Evidente, 
mas importante explicitar, que a crítica de apropriação por uma 
concepção de território restrita não pode ser generalizada. Há que 
se ressaltar a crescente importância, para as práticas do cuidado, 
orientadas pela integralidade, e de ensino que atentam para a relação 
território, educação e saúde. 

1 O temo “educação territorializada” não foi encontrado na bibliografia e tem sido tema de 
pesquisa, assim como “Pedagogia da Territorialização”, de pesquisadores e Grupos de Tra-
balho da EPSJV na busca de formulações conceituais que expressem as práticas de formação 
que veem desenvolvendo. Destacamos aqui, em especial, os projetos de desenvolvimento 
educacional do LAVSA (Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde) e 
as sistematizações e formulações teóricas dos professores-pesquisadores Maurício Monken e 
Gracia Maria de Miranda Gondim. 
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O território precisa ser compreendido enquanto realidade social, 
muito além de um recorte espacial, espaço onde se projetam relações 
sociais, ocupado por pessoas e grupos, “numa dinâmica de interação 
social que apresenta diferentes contextos de uso dos recursos de seu 
território e, consequentemente, de condições de vida e situação de 
saúde” (p. 154). Para tanto, o novo significado da técnica de territo-
rialização em saúde, a sua realização através da Iniciação Científica, 
com ênfase no trabalho de campo como princípio educativo e ato 
investigativo – a partir de uma abordagem e concepção de território 
do pensamento crítico da Geografia – deve incorporar os saberes do 
campo do planejamento em saúde, no que tange a concepções vol-
tadas ao caráter participativo. Isto facilita a interação entre a equipe 
de saúde, a população e seus atores políticos (MONKEN, p.142). 

Nesse processo de investigação pedagógica, o território é compreen-
dido, então, enquanto contexto social a ser entendido e compreendido, 
na relação entre teoria e prática (conteúdos trabalhados em sala de 
aula e pesquisa de campo), através do desenvolvimento do Trabalho 
de Campo e encadeamento das ideias formuladas pelos estudantes/
trabalhadores no processo pedagógico, das múltiplas dimensões que 
constituem a realidade social compreendidas não mais como uma 
realidade em si, mas como uma “expressão cientificamente significa-
tiva do real” (OLIVEIRA, 2006 apud MONKEN, 2008, p. 156).

Conforme este autor, devemos iniciar partindo de uma apreensão 
dominantemente sensorial e sensível, através do conhecimento 
prático que nos faz vivenciar nossa relação com o mundo. Esta 
base permite ao aluno-trabalhador a construção de um espaço 
elementar ou espaço perceptivo, fruto do recolhimento livre da 
experiência do aluno, que no caso de processos de formação de 
trabalhadores pode ser o seu próprio território de atuação profis-
sional. É por assim dizer um território em estado bruto – expressão 
de um recorte da realidade, fundada em sentimentos, argumentos 
confusos e raciocínios impulsivos. Em outras palavras, é o espaço 
do ver imediato, do livre olhar e da primeira identificação. Um 
produto caótico, mas de máxima importância subjetiva, que reflete 
em parte a complexidade do universo ainda não percebido cons-
cientemente. Esta peculiaridade é o que o torna riquíssimo, pois 
se trata da possibilidade da interação de saberes e de construção 
de um novo conhecimento no estudo do objeto de seu trabalho de 

campo. Nesta etapa é que estabelecemos a coerência de toda nossa 
proposta, inclusive interferindo na sua operacionalidade geográfica 
e pedagógica. (MONKEN, 2008, p. 156).

A seguir, noções que regem a referida experiência de Iniciação 
Científica no ensino, apresentada por Monken (2008):

 � O trabalho de campo torna-se, em termos pedagógicos, um palco 
privilegiado entre as manifestações e interações entre o estudante/
trabalhador e grupos estudados, compartilhando a criação de 
novos conhecimentos, pois, para além dos dados acumulados, o 
processo de campo pode levar à reformulação das observações 
preconcebidas, através da descoberta de novos caminhos.

 � A produção do conhecimento da realidade social pelos alunos-
pesquisadores consiste, através de determinados instrumentos, num 
esforço de pesquisa para a elaboração de um diagnóstico crítico 
das condições de vida e de situação de saúde.

 � O processo de investigação da situação de saúde e das condições 
de vida no território, entendendo-o como resultado de uma cons-
trução do conhecimento realizada pelos alunos-trabalhadores e 
não como um dado preexistente em si. Neste aspecto, o método 
observacional orientado no campo pode ser de ímpar importância 
para impedir esta perigosa pré-concepção de estudos mais abstratos.

 � O reconhecimento de fixos e fluxos, a localização de objetos, sua 
utilização pela população e sua importância para a mobilidade 
populacional possibilitam o compreender da dinâmica social 
cotidiana. Essas categorias, formuladas inicialmente por Milton 
Santos, também devem orientar o processo de investigação e a 
construção dos instrumentos de pesquisa.

Para ele [Milton Santos], compreender o “conteúdo geográfico 
do cotidiano” pode contribuir para desvendar a (re)produção da 
vida social, através de sua incontestável obviedade e concretude do 
dia-a-dia. A análise da ‘dimensão espacial do cotidiano’ permite, 
sobretudo, concretizar as ações e as práticas sociais, conduzindo ao 
entendimento diferenciado das ações e das formas geográficas que 
podem originar vulnerabilidades em saúde localizadas em contex-
tos sociais do cotidiano. Nesta abordagem, um aspecto de ímpar 
importância é a definição rigorosa do chamado nível local como 
recorte territorial. (MONKEN, 2008, p.149)
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Considerações propositivas
Para que não se perca a dimensão propositiva deste estudo, con-

siderações sistematizadas podem ser feitas, no sentido de suscitar 
inspirações curriculares e reflexões a respeito do processo ensino-
aprendizagem voltado à educação emancipatória do trabalhador da 
saúde. Pois, como nos ensina Vygotsky, e outros estudiosos da chamada 
escola soviética, as dimensões interativas e construtivas, do sujeito 
com os objetos físicos e com o meio, são sempre sociais e históricas. 
Assim, o sujeito se forma nas interações contínuas com o meio social, 
internalizando sinais e valores, herdando toda a evolução filogenética 
e cultural, tendo então acesso às funções mentais superiores, como a 
linguagem, a atenção voluntária, as operações lógicas etc.

Posta em movimento a formulação dialética e crítica, não se pode 
isolar o sujeito das interações sociais específicas, que o formam, nem 
considerar uma mera passagem positiva, do objetivo para o subjetivo. 
Tampouco se poderia isolar a formação subjetiva, pois se perderia o 
próprio movimento formativo-construtivo.

No que diz respeito às experiências trazidas neste estudo, em que 
o ensino a favor da integralidade como orientador das práticas de 
saúde tem a Iniciação Científica como um dos lugares pedagógicos 
privilegiados, há que se destacar de maneira propositiva:

a) O trabalho educativo entre professor/orientador e estudante/
trabalhador deve no diálogo abarcar o tema sobre a construção do 
objeto, e é sempre bom lembrar que a construção do objeto de pesquisa 
e da relação entre teoria e método de pesquisa tem fundamentos que 
precisam ser enfatizados:

 � nenhum objeto de pesquisa pode ser diretamente deduzido a 
partir dos dados imediatos, dos fatos brutos, dos fenômenos iso-
lados, quer da natureza, quer da vida social. É necessário criar 
obstáculos contra as facilidades do “realismo ingênuo”, derivadas 
do senso comum, das práticas mais próximas, assim como das 
acomodações aos dados já instituídos de uma determinada cultura 
e sociedade. Isto não significa desprezar o saber popular e a vida 
prática. Ao contrário, ajuda a entender o que de ideologia e de 
falsas promessas do capital estão na vida, nas relações sociais, 
forjando a aparência;

 � construir objetos de pesquisa e de conhecimento supõe, sempre, 
um trabalho racional (que não aceita e não se adapta ao existente, 
que não aceita a aparência como o real) e crítico, que se submeta 
ao debate público quanto a sua própria validade, discutindo seus 
princípios, hipóteses, formulações e conclusões;

 � a construção metódica, racional e teórica de objetos de pesquisa 
também implica pensar os limites do conhecimento, ou seja, o 
que pode ser conhecido e como;

 � cabe ressaltar que hoje a sociedade hierárquica e desigual “cap-
tura” o poder de elucidação humana, sobre os objetos e sobre o 
entendimento de que a sociedade é o lugar de construção e criação 
do homem, conforme enfatiza Isabelle Stangers. 

b) O diálogo necessário sobre a ciência na história, como conceito 
operador para entendimento de práticas participativas em saúde a 
serem debatidas com trabalhadores. Nesse sentido, o debate entre 
as principais leituras da história, da filosofia do conhecimento e da 
epistemologia é fundamental. Por exemplo:

 � Para o conhecimento crítico da natureza e da vida em sociedade, 
podemos lembrar os grandes mestres da suspeita Modernidade: 
Marx, Nietzsche, Freud e Einstein. Com Marx, aprendemos que 
nunca são verdadeiras, neutras, transparentes e desinteressadas as 
representações que uma época, ou as classes sociais, fazem de si 
mesmas. Daí o campo coberto pela ideologia dominante, que é 
justamente inversão, ocultamento, ilusão, mascaramento dos verda-
deiros interesses em jogo. Daí deriva que um conhecimento direto 
e objetivo da vida em sociedade é, de fato, uma ilusão positivista, 
com todas as consequências. Com Nietzsche, aprendemos que 
todo o valor, toda a moral, tem uma genealogia nada inocente, 
desmentindo a aparente solidez dos valores e sua naturalidade. 
Com Freud, a onipotência do sujeito pensante levou outro duro 
golpe: a existência do inconsciente mostrou que somos uns des-
conhecidos para nós mesmos, e que agimos motivados por forças 
que quase sempre desconhecemos. Desmonta-se, assim, a ilusão 
do sujeito onipotente, sempre de tudo consciente, capaz de tudo 
conhecer, com perfeita isenção. Uma derivação desse enfoque é, sem 
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dúvida, desenvolvida por Gaston Bachelard, quando afirma “uma 
psicanálise do conhecimento científico”, evidenciando motivações 
inconscientes onde parecia haver o mais puro e objetivo pensamento 
científico. Com Einstein, o mundo mecânico e ordenado da física 
clássica de Newton vira de pernas para o ar: o tempo, o espaço, 
a matéria, o movimento e o sujeito foram postos numa relação 
inteiramente nova. Com isso, a imaginação científica ampliou-se. 
Não apenas a imaginação científica, mas também a imaginação 
estética e problemas ligados à ética, à religião, ao conhecimento 
do universo. Como síntese, a frase famosa: Deus não joga dados. 
Ou seja, há uma ordem divina do universo? Não se conclua daí 
que os obstáculos ao conhecimento, que a construção dos objetos 
de pesquisa tenha se tornado menor. Bem ao contrário, esse novo 
campo de indagações exigiu e continua exigindo, uma alta elabo-
ração racional, teórica e metódica, para dar conta, justamente, da 
indeterminação, do movimento aleatório, do aparente e da matéria;

 � Aprendemos ainda com Milton Santos, dentre outras, a contribuição 
de se pensar a Geografia com viés marxista e, para além do então 
modelo eurocêntrico, dando contribuição marcante para a produ-
ção do pensamento geográfico com categorias que contemplassem 
as questões do Brasil. De Josué de Castro, médico e pesquisador 
que estudou regiões pobres do Brasil e as condições degradantes 
a que os trabalhadores eram submetidos, cabe sempre lembrar 
sua Geografia da fome, um estudo clássico do pensamento social 
brasileiro, voltado para o peso da herança rural, escravagista, do 
latifúndio, traduzindo-se justamente na fome e na vida degradada.

A partir desses pressupostos, destacamos também, sobre as fases 
de um projeto de pesquisa dialogando em seguida com a proposta 
desenvolvida por Monken (2008) sobre a experiência de territoriali-
zação em saúde, pois compreendemos que traz contribuições valiosas 
que favorecem a integralidade e o cuidado nas ações territorializadas. 
Destaca-se que a proposta de Educação Territorializada guarda es-
pecificidades em relação ao desenvolvimento clássico de projetos de 
pesquisa descrito abaixo, portanto, quanto à iniciação científica. Entre 
elas, que essa proposta tem como objetivo principal a formação de 

estudantes/trabalhadores a partir da pesquisa (Trabalho de Campo) 
enquanto princípio educativo, a iniciação científica acontece intrínseca 
a essa proposta pedagógica.

1ª etapa: Fase Exploratória da pesquisa
Minayo (1994) denomina de fase exploratória da pesquisa a etapa 

de escolha do tema, construção do problema, delimitação das questões 
para definição do objeto e dos objetivos, justificativa, construção do 
marco teórico e metodológico (aqui abarcando não só conceito de 
método, mas enfatizando técnicas e instrumentos a serem utilizados 
na investigação), cronograma e orçamento.  Nesta etapa do processo 
pedagógico, é necessário que o docente tenha num primeiro momento 
clareza de:
- trabalhar paciente e cuidadosamente a orientação sobre a escolha 

do tema (daí este texto enfatizar algumas considerações sobre a 
escolha do tema);

- trabalhar com o estudante/trabalhador de iniciação científica (re-
petir, repetir e repetir) pontos importantes da passagem do tema 
para a construção do objeto de estudo (alguns desses pontos são 
enfatizados neste texto);

- entender que, na elaboração do projeto, o objeto de estudo “come-
ça” a sua construção (definição e delimitação), mas que ele só está 
construído e (re)definido no desenvolvimento da pesquisa;
Atentar para o fato de que a definição e a delimitação do objeto 

(problema constituídos por questões e a escolha da questão nortea-
dora, que por sua vez definirá qual vai ser o objetivo) não podem 
ser construídas e elaboradas sem um quadro teórico. Ou seja, é 
necessário fornecer ao aluno da iniciação científica, depois da escolha 
do tema um mínimo de textos e conceitos, para que ele construa as 
questões que constituirão o problema;

Enfatizar que a justificativa deve ressaltar sim a importância do 
objeto de estudo, mas também a relevância/pertinência daquele es-
tudo na área, na instituição em que vai ser desenvolvido. Ou seja, 
um objeto pode ser de grande importância, mas não ser relevante/
pertinente para ser desenvolvido naquela circunstância. Pode parecer 
bobagem, mas muitas vezes o docente/orientador da iniciação científica 
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não deixa claro para o seu aluno/orientando que há diferença entre 
importância e relevância/pertinência;

Considerar que a eleição ou construção de categorias podem ser 
entendidas como conceitos mais importantes dentro de uma teoria 
ou de concepções dentro da prática social.

A integralidade mais do que tema deve ser 
categoria empírica e analítica, na prática 
da iniciação científica no ensino na saúde

As primeiras [categorias analíticas] são aquelas que retêm histo-
ricamente as relações sociais fundamentais e podem ser conside-
radas balizadas para o conhecimento do objeto [...]. As segundas 
[categorias empíricas] são aquelas construídas com a finalidade 
operacional, visando ao trabalho de campo (fase empírica) ou a 
partir do trabalho de campo. Elas têm a propriedade de conseguir 
apreender as determinações e as especificidades que se expressam 
na realidade empírica. (MINAYO, 2004, p. 94).

O tema, neste contexto, não é o objeto da investigação, nem o 
tipo de método pretendido. O tema aqui designa a primeira noção 
que se tem do que se pretende estudar mais profundamente, uma 
noção ainda pouco clara e delimitada, à qual se chega por razões 
subjetivas, sem que isso signifique ignorar que o processo de indivi-
duação ocorre em sociedade. A escolha do tema se refere a algumas 
exigências, ressentidas tão mais fortemente quanto mais clara for 
a consciência do indivíduo, quanto ao seu papel no trabalho que 
desenvolve ou desenvolverá e da maneira como ele vai inserir-se no 
contexto social mais amplo. A curiosidade, na investigação deve ser 
orientada a perseguir um engajamento, uma consistência social sem 
os quais perde a sua validade.

De maneira resumida podemos afirmar que, para a elaboração do 
objeto, após a escolha do tema, o docente/orientador da Iniciação 
Científica traçará etapas para e com o(s) grupo(s) de alunos:
 � um trabalho de revisão bibliográfica preliminar sobre o tema, de 

modo que possa iniciar a construção do problema;
 � justificativa – importância e relevância, viabilidade;
 � transformar a questão norteadora em objetivo;
 � a exploração do campo.

2ª etapa: Fase de Trabalho de Campo
O trabalho de campo é etapa essencial e tem que ser pensado a 

partir de referenciais teóricos e também de aspectos operacionais que 
envolvem questões conceituais. Isso fundamenta e ao mesmo tempo 
traduz que o trabalho de campo não é neutro. Assim, a escolha 
de técnicas e ferramentas da pesquisa de campo, e a forma como 
são construídas, são influenciadas pelo que pensam os educadores/
orientadores e pela visão de mundo que desejam que os alunos/
trabalhadores desenvolvam a partir da pesquisa. Ainda, quanto mais 
diversas forem as técnicas de pesquisa, isto é, as abordagens sobre o 
tema em estudo, mais amplo será o olhar sobre a realidade.

A entrevista e a observação participante, tanto no sentido amplo 
de comunicação verbal quanto no sentido de registro de informações 
sobre determinado tema cientifico, é a técnica mais usada no processo 
de trabalho de campo. O que confere à entrevista um lugar desta-
cado no registro de informações é o fato da fala revelar condições 
estruturais, valores e símbolos que raramente são acessíveis através 
dos outros documentos sob análise (MINAYO, 2004).

O roteiro de entrevista difere do sentido tradicional do questionário 
pois, visando a apreender as concepções dos atores sociais previstas 
nos objetivos, o roteiro contêm poucas questões: ele deve ser o faci-
litador de abertura, ampliação e de aprofundamento da comunicação 
(MINAYO, 1994). Podemos resumir as entrevistas como estrutura-
das, semi-estruturadas e não estruturadas (geralmente são utilizadas 
para contemplar a descrição de casos individuais, a compreensão das 
especificidades culturais mais profundas dos grupos e a comparação 
de diversos casos). 

3ª etapa: Fase de Análise
Na fase de análise, devemos ter cuidado com o que Bourdieu 

chamou de ilusão da transparência. Ou seja, o perigo da compreensão 
espontânea, como se o real fosse o que foi captado pelo pesquisador. 
Essa fase – que também é principalmente de interpretação, ou seja, 
de aproximação da teoria com o que foi apreendido e de tentativa 
de ir além às considerações já feitas sobre o objeto de estudo – não 
deve ser exigida dentro de expectativa de superação. Dito de outra 
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maneira, é sempre bom lembrar que, também nessa fase, a liberdade 
de criar, de interpretar e de ousar deve ser estimulada, sempre com 
um rigor científico (MINAYO, 2004, p. 197). 

Convém lembrar que nossos conhecimentos são aproximações da 
realidade, e portanto relativos, e que toda a produção de conhecimento 
é sempre provisória, e se faz através de aproximações sucessivas do 
objeto. Na fase de análise, pode-se começar pela organização e explo-
ração do material e pela avaliação de necessidade ou não de inclusão 
de categorias. As interpretações feitas já devem ser redigidas (e no caso 
de imagem roteiros). As análises (interpretações) devem ser orientadas, 
respaldadas e organizadas pelos conceitos/categorias traçados.

4ª etapa: Redação Final e demais formas de apresentação
Não há dúvida de que a redação, assim como a leitura de refe-

rências bibliográficas, acompanha todo o processo. Neste sentido, 
não há receita única. De preferência, é sempre bom que o docente/
orientador peça ao aluno formas escritas do que já está fazendo. É 
também interessante lembrar que um trabalho final da fase exploratória 
da pesquisa (pode ser entregue no início da outra etapa), já contém, 
em forma escrita, o que será posteriormente a parte introdutória do 
escrito final.

Educação territorializada
Na proposta de Educação Territorializada, a fase exploratória da 

pesquisa emerge do território, ou seja, as necessidades de estudo de 
temas não são definidas por uma avaliação do estudante ou orienta-
dor, a priori, mas a partir da sistematização dos dados coletados no 
Trabalho de Campo e análise das informações, portanto, nessa pers-
pectiva, o Trabalho de Campo é central e indispensável, possibilita a 
construção do conhecimento a partir do encontro do estudante com 
o território, a partir da pesquisa por ele produzida

tornando-se uma espécie de prolongamento de sua existência que, 
pela dimensão operacional que o trabalho de campo possui, implica 
práticas e rotinas do aluno-trabalhador no seu território de atuação 
profissional, através do diagnóstico crítico das condições de vida e 
da situação de saúde (MONKEN, 2008).

Nessas experiências, se trabalha com a articulação de informações 
sobre o território, que são coletadas através de entrevistas estrutu-
radas com atores políticos de determinado território (coordenadores 
de escola, igreja, posto de saúde, lideranças comunitárias, moradores 
mais antigos), observação de campo e mapeamento, além da pro-
dução de imagens. Sobre os instrumentos de pesquisa do trabalho 
de campo destaca o autor:

a) Entrevista estruturada
Dentre os vários objetivos a serem atingidos através desta 
‘técnica’,destacamos, sobretudo, o estudo da conduta de grupos 
sociais que pode configurar regras de convívio social e, assim, o 
uso de certos recursos definindo desta forma suas práticas sociais 
cotidianas, pois permite conhecê-las tanto no passado como no 
presente, em determinados contextos de interação social. Esta 
técnica permite também a averiguação de fatos e eventos, o 
estudo da determinação das opiniões sobre estes, a pesquisa da 
determinação de sentimentos para que possamos compreender as 
condutas e os possíveis problemas. Facilita ainda a descoberta de 
planos de ações e potencialidades, para a definição adequada da 
ação humana no cotidiano e sua realidade espacial e os motivos 
conscientes para opiniões, sentimentos ou condutas entre vários 
aspectos da vida social (p. 158).

b) Mapeamento
 � Utilização de mapas, normalmente elaboração de um ou mais 

mapas, que permitem visualizar e analisar informações associadas a 
um território, isto é, são localizadas geograficamente, propiciando 
a incorporação de variáveis para a análise da situação de saúde. 
Não podemos encarar o método cartográfico como meramente 
descritivo, como pode parecer, mas sim como instrumento capaz 
de possibilitar interpretações, relacionamentos e montar cenário.

 � Os mapas possuem grande capacidade pedagógica (e comuni-
cativa) na aprendizagem das interações humanas e dos objetos 
geográficos que as sustentam. Essa territorialidade é decisiva para a 
compreensão das questões essenciais, para a correta – e adequada 
– delimitação do espaço geográfico, que se constituirá na arena 
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de implementação de novas práticas de vigilância em saúde, no 
caso aqui proposto, cuidado em saúde com base na integralidade.

c) A produção de imagens em fotografias
 � A proposta de utilizar a produção de imagem, por intermédio de 

fotografias, baseia-se no fato de que este instrumental pode servir 
como instrumento estratégico na abordagem e identificação das 
necessidades e dos problemas de saúde, e no caso aqui proposto 
de identificação dos cuidados em saúde expressos pela cultura 
local. É deste modo que o reconhecimento do território pode 
ser operacional para as ações de saúde devido a sua concretude, 
sintetizando a totalidade social e suas particularidades. 
A respeito da estratégia pedagógica de aprendizagem referida que 

entendemos como uma estratégia da educação territorializada, Monken 
(2008) afirma como finalidade: 1) ser capaz de reconstruir o conhe-
cimento do aluno-trabalhador, atuante num determinado território 
e sistema de saúde local; 2) ser uma ferramenta teórica e prática 
adequada para o processo pedagógico de qualificação de profissionais 
da saúde para possibilitar a intervenção nos contextos sociais locais 
visando ao processo de trabalho futuro do estudante/trabalhador; 3) 
induzir a interatividade entre sujeito e objeto de estudo na pesquisa, 
isto é, entre o aluno-trabalhador de um SUS local e os contextos 
sociais de uso do território; 4) a pesquisa no trabalho de campo deve 
refletir os conceitos e as categorias propostos, permitindo com isso a 
compreensão dos contextos de vida no território, suas especificidades 
e sua situação de saúde e as possibilidades de ação dos serviços e das 
comunidades; 5) os instrumentos pedagógicos e investigativos devem 
ser adequados à pesquisa bem como à aprendizagem.

Assim, a proposta de se conceber uma territorialização ampla tem 
como ponto de partida a coleta de dados primários e secundários de 
determinado território, entendido no contexto das atividades e relações 
humanas (econômicas, sociais, culturais, políticas, etc), identificando 
fixos e fluxos, de forma a reconhecer no território as relações entre 
condições de vida e saúde das populações e suas determinações, “como 
caminho metodológico de aproximação e análise da realidade e a 
produção social da saúde” (MONKEN, 2008, p. 143). A análise dos 

dados, utilizando-se do Planejamento Estratégico Situacional (PES),2 
compreendido enquanto ferramenta básica da Vigilância em Saúde, 
informam situações problemas, identifica atores políticos, apontando 
estratégias, que possibilitam a escolha de ações mais adequadas para 
suas resoluções (MONKEN, 2008).

O Trabalho de Campo deve ser entendido, também, enquanto 
componente pedagógico central, na relação entre teoria e prática, 
que relaciona conteúdos tratados em sala de aula com o território 
pesquisado, portanto como importante componente pedagógico 
integrador curricular, onde se (re)constrói o conhecimento na ar-
ticulação escola-serviços-comunidade e se problematiza o processo de 
trabalho em saúde, possibilitando que os estudantes/trabalhadores da 
saúde, pela compreensão de seus territórios de atuação, constituam-se 
enquanto sujeitos na construção dos serviços de saúde nas dimen-
sões “técnica, institucional, política e sócio-sanitária” (GONDIM; 
MONKEM, 2003, p. 12-13).

Por fim, lembramos que experiências de ensino como essas são 
significativas para fortalecerem sentidos da Integralidade que quali-
fiquem as ações de saúde. Como exemplo, o fato de que a estratégia 
pedagógica de entender a educação e a saúde como praticas territo-
rializadas articuladas reforça a formação para a cidadania, em que 
o sentido de cidadania incorpora, além de direitos e deveres, o que 
Canivez (1991) chama atenção, o papel que o indivíduo ocupa na 
sociedade; no seu território, a que nós acrescentamos o lugar que o 
trabalhador ocupa no modo de produção.

Há que se ressaltar que a IC com base territorial não significa 
promover um olhar que “naturaliza” as ações de cuidado em saúde, 
que poderia levar a uma ideia de trabalho simples para as ações de 
cuidado em saúde. Ao contrário, a Iniciação Científica, da formação 
na saúde aqui advogada, entende e requer uma formação qualificada, 
em que a totalidade social e o cotidiano sejam percebidos em suas 
relações e a integralidade em saúde como norteadora das práticas de 
trabalho em saúde, o que significa algo diferente de uma posição 
populista, que banaliza o conhecimento.

2 O PES tem como formulador original o chileno Carlos Matus.
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Sem banalizar a educação territorializada e entendendo que ela se 
dá de forma conflituosa, para a educação ter um sentido emancipa-
tório, é preciso tomar a premissa de que de não só a escola educa, a 
família, a religião, a comunicação de massa, os contatos do cotidiano 
também orientam percepções, visões de mundo, valores. Ou seja, a 
educação territorializada é local de todas essas formas de “educar”. 
É necessário que ao ter como meta a construção crítica do conheci-
mento, da própria escola, do cotidiano histórico do território que não 
há razão neutra, abstrata, objetiva capaz de tornar transparente, sem 
opacidades e obstáculos, o contato e a comunicação entre professores 
e alunos, na sala de aula no cotidiano A produção, a circulação, e a 
recepção dos textos e dos discursos se dão em contextos específicos, 
que não podem ser ignorados.

Pensamos que vale a pena construir e sistematizar um termo de 
referência que sirva de base para desdobramentos e aperfeiçoamentos 
de processos sociais que concebam a pesquisa como princípio edu-
cativo, a favor de ações de saúde orientadas na integralidade. Nesse 
sentido, este texto, na sua totalidade, pode ser compreendido como 
um dos caminhos, integrante de um projeto político e pedagógico, 
no qual a pesquisa como princípio educativo não se proponha neutra, 
mas sim voltada para a emancipação humana. Ou seja, tendo como 
meta a construção de um pensamento crítico, voltado a práticas no 
ensino mais qualificadas.
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Introdução
Na atenção à saúde, o cuidado tem sido tomado como consti-

tutivo de todas as profissões da área (SILVA JUNIOR; PONTES; 
HENRIQUES; 2006), sendo produzido a partir do núcleo de 
competência específico de cada profissão1 ou associado à dimensão 
cuidadora2 (MERHY, 1997). Há que se reconhecer a importância e 
a necessidade de cada uma das dimensões utilizadas pelos profissio-
nais na produção do cuidado que, combinadas de maneira generosa 
e flexível, oferecem maiores possibilidades para o atendimento às 
situações geradoras de sofrimento.

Contudo, o que se observa é uma menor relevância da dimensão 
cuidadora, reduzindo as interseções que ela seria capaz de produzir 
entre os fazeres e saberes em função de uma prática com centralida-
de na patologia e tendo a técnica como o meio para intervir; o que 
nem sempre exige uma interação entre profissionais e usuários. Este 
é o contexto de atenção à saúde que se apresenta como hegemônico, 
e provoca o descolamento entre o momento do ato assistencial e o 

1 Núcleos de saberes e praticas específicos de cada profissão e mobilizados para a resolução 
de um problema especifico (MERHY, 2002).
2 Consiste em um espaço para além da clínica, não sendo específico de nenhum campo 
profissional, mas um território para a atuação de todos. Nesse espaço operam, predomi-
nantemente, as tecnologias leves, e se configura como o ponto de maior interseção entre 
trabalhadores e usuários e com grande potencial para produzir um cuidado alicerçado nos 
princípios da integralidade (MERHY, 1997).



Por uma sociedade cuidadora178

Erika da Silva Dittz et al.

Por uma sociedade cuidadora 179

Formação multiprofissional: estratégia de educação permanente...

envolvimento do profissional com o que ele produz e/ou dispara na 
vida dos pacientes e comunidades (AYRES, 2009). 

O cuidado demanda uma ação profissional comprometida com 
as repercussões na vida dos indivíduos, recompondo competências, 
relações e implicações (AYRES, 2009). Esse entendimento evoca dois 
aspectos que merecem ser destacados: a participação de diferentes 
atores no processo de cuidado e a produção do cuidado a partir de 
uma relação estabelecida entre os envolvidos. 

No primeiro aspecto, além da participação ativa do usuário, 
deve-se considerar que o cuidado é inerente a todas as profissões e 
deve ser tomado como caminho para a integralidade. No segundo 
aspecto, o cuidado é tido como parte integrante da vida das pessoas 
e pertencente ao campo da subjetividade (AYRES, 2001) o que nos 
permite afirmar que existem diferentes modos de cuidar que não 
podem ser limitados a um certo conhecimento científico (DUARTE 
et al., 2008). Exigem uma sabedoria que não pertence a um único 
indivíduo, mas que se expressa em “encontros sábios” entre sujeitos, 
propiciando, a partir do diálogo, as escolhas sobre “o que saber e o 
que fazer em cada situação de cuidado” (AYRES, 2009, p. 20).

Cabe associar a essas reflexões acerca do cuidado a ideia de que 
a integralidade seria o “ ideal regulador” da prática dos profissionais 
(CAMARGO JR, 2003). Isto coloca a necessidade de um trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar em lugar de profissionais isolados 
que buscam responder às demandas apresentadas pelos usuários 
(CECCIM, FEUERWERKER, 2004; CAMARGO JR, 2003). Tal 
atuação não encontra sustentação no modelo hegemônico de ensino 
em saúde que tem sido orientado pela dissociação do conhecimento 
entre as áreas básica e clínica, pelos procedimentos e pela relação 
vertical professor-aluno, restrita à reprodução de referenciais técnico-
científicos (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

Faz-se necessário um processo de ensino que considere as novas 
formas de organização do trabalho, as orientações das políticas de 
saúde e a multiplicidade de espaços de produção do conhecimento 
(PINHEIRO; CECCIM, 2006). Desse modo, defendemos práticas 
de formação articuladas com o processo de trabalho, que partem das 
necessidades de saúde dos usuários, indissociadas dos processos de 

cuidado e gestão. Neste contexto, insere-se o entendimento de educação 
permanente em saúde “que coloca o cotidiano do trabalho – ou da 
formação – em saúde em análise, que se permeabiliza pelas relações 
concretas que operam realidades e que possibilita construir espaços 
coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos 
no cotidiano” (CECCIM, 2005, p. 161).

Na construção deste texto, é importante destacar a relação estreita 
dos autores com o serviço de saúde, o que traz elementos para as 
reflexões sobre o processo de formação e para o desenvolvimento de 
estratégias de ensino-aprendizagem que respondam às necessidades 
desse espaço assistencial. Assim sendo, interrogações acerca de como 
formamos e para que formamos têm direcionado as ações de educação 
permanente em saúde na instituição onde atuamos. Propomo-nos a 
apresentar as estratégias de educação permanente em saúde desen-
volvidas no Hospital Sofia Feldman (HSF) e o seu potencial para 
formação dos profissionais para a construção de uma atenção integral.

A educação permanente: produzindo saberes e fazeres no 
cotidiano do cuidado ao recém-nascido e família 

Frente ao proposto, cabe explicitar que adotaremos como concepção 
de educação permanente em saúde a aprendizagem significativa de 
trabalhadores que considerem as necessidades dos usuários e busquem 
a melhoria dos serviços e mudança das práticas de saúde, agregando 
os conceitos de trabalho em equipe e integralidade (CECCIM, 2005; 
BRASIL, 2007). Este entendimento coloca no centro do processo 
formativo o usuário e o cotidiano do serviço de saúde. 

Orientadas por esta concepção, serão discutidas estratégias de 
educação permanente desenvolvidas no Hospital Sofia Feldman. 
Mesmo que, por vezes, nomeadas por educação continuada, edu-
cação em serviço ou educação formal de profissionais, elas têm em 
comum os princípios da educação permanente que norteiam o seu 
desenvolvimento e a finalidade a que se propõem. 

As demandas e as necessidades de atenção à saúde impõem que 
o ensino e a pesquisa constituam-se em atividades essenciais para a 
construção dos modelos assistenciais. A utilização adequada e pru-
dente dos conhecimentos e tecnologias disponíveis para o cuidado 
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à saúde dos indivíduos, pautada na vinculação, na qualidade e na 
integralidade, tornam-se imprescindíveis, sendo que esses aspectos, 
em alguma medida, caracterizam as boas práticas3 da atenção à saúde.

O Hospital Sofia Feldman, desde a sua fundação, favorece tais 
práticas, no cumprimento de sua missão que contempla o desenvol-
vimento de “ações de atenção integral à comunidade, em especial à 
saúde da mulher e do recém-nascido” (HSF, 1998, p. 28). As ativi-
dades de ensino e pesquisa estão expressas no Estatuto do Hospital, 
sendo reconhecida sua relevância para o atendimento de sua missão. 
Ao mesmo tempo, a construção da integralidade da atenção aos usu-
ários tem dado visibilidade ao trabalho desenvolvido. Isto pode ser 
constatado, por exemplo, a partir da tendência crescente de difusão de 
suas práticas em outros serviços de saúde, nacionais e internacionais.

Em decorrência do desafio de implementar práticas cuidadoras 
orientadas pela integralidade e pelos valores institucionais,4 têm sido 
estabelecidas parcerias, ao longo dos anos, para a realização de ações 
de ensino, pesquisa e gestão. Desde 2004, profissionais da instituição 
se vincularam ao Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integra-
lidade em Saúde (LAPPIS), o que tem permitido reflexões sobre o 
cotidiano da assistência, indicando a necessidade de sistematização 
e de construção do conhecimento neste cenário.

Conhecedores da relevância da pesquisa para o fortalecimento das 
práticas cuidadoras, foi criado o Programa Técnico-científico Interinsti-
tucional “Incubadora da Integralidade” para atender às necessidades de 
formação e de capacitação de profissionais de saúde; apoiar, incentivar, 
colaborar e executar pesquisas para dar maior visibilidade e sustentabi-
lidade às ações implementadas pela Instituição. Para seu delineamento, 
utilizamo-nos do conceito amplo de integralidade, entendido como 
uma ação social, resultante da interação democrática entre os sujeitos 
no cotidiano de suas práticas no cuidado em saúde (PINHEIRO; 
GUIZARDI, 2004). Portanto, algo expresso e apreendido a partir da 

3 Boas práticas entendido como a prática decorrente do uso prudente do conhecimento sobre 
a doença guiado por uma visão abrangente das necessidades dos sujeitos (MATTOS, 2006).
4 São entendidos como as características que legitimam um cuidado desejável, capaz de 
proporcionar o bem para o outro; aquele que é construído, experienciado e fortalecido no 
cotidiano e que move a conduta humana (DUARTE et al.; 2010).

realidade dos serviços de saúde, do fazer cotidiano dos profissionais e 
das relações estabelecidas entre si e com os usuários. 

Retomando o eixo da educação permanente em saúde, Ceccim 
(2005, p. 161) afirma que esta não só “disputa pela atualização 
cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes teóricos, 
metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis”, como também 
exige uma “necessária construção de relações e processos”, ou seja, 
perpassa as relações entre profissionais e usuário, as práticas institu-
cionais e interinstitucionais até as políticas de saúde. 

Considerando a relevância das práticas formativas e de pesquisa 
na instituição, foram sendo propostas atividades de capacitação para 
os trabalhadores e, também, para estudantes e profissionais externos, 
visando a contribuir para a formação de pessoas para a assistência à 
população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Tais propostas 
têm permitido ao coletivo de trabalhadores do hospital refletir sobre 
a assistência oferecida, sobre o processo de trabalho e provocado em 
muitos, a busca de novas capacitações que permitam a aquisição de 
habilidades e competências demandadas para o trabalho em saúde. 
Nesse contexto, tem sido possível propor mudanças no modelo assis-
tencial e formativo, ainda hegemônicos no país, avançando em novas 
ações e estratégias que possam subsidiar as mudanças desejadas, com 
implicações positivas na qualidade do cuidado à clientela.

Dentre as ações de formação propostas e implementadas ao longo 
dos anos no hospital, destacam-se os cursos latu senso na área da 
atenção à mulher e ao recém-nascido, que exigem a parceria estreita 
com instituições de ensino e que têm-se configurado como estra-
tégia para a formação de um número significativo de especialistas 
para o mercado de trabalho. O primeiro curso, iniciado em 1999, 
é direcionado à formação de enfermeiros obstetras e oferecido em 
parceria com uma instituição de ensino pública. O segundo curso, 
em andamento, é direcionado à formação multiprofissional em ne-
onatologia e oferecido em parceria com uma instituição de ensino 
privada. Este foi proposto a partir de duas experiências anteriores 
direcionadas à especialização na atenção neonatal, sendo uma volta-
da para a formação de enfermeiros e a outra para fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais.
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O Hospital Sofia Feldman, especializado na atenção à saúde da 
mulher no ciclo grávido puerperal e ao recém-nascido, tem buscado, ao 
longo dos anos, ampliar e aperfeiçoar a assistência aos usuários tendo 
como referência e desafio, a efetividade e a garantia dos princípios 
e diretrizes do SUS. Ao mesmo tempo, a assistência a este grupo 
tem sido considerada pelo Ministério da Saúde e outras instâncias 
públicas como prioritária no cenário da atenção à saúde, merecendo 
estudos e investimentos no sentido de se reverterem os indicadores, 
com os quais se tem convivido nos últimos anos.

Estudiosos apontam que o componente neonatal da mortalidade 
infantil tem modificado seu perfil com uma prevalência das afecções 
perinatais em lugar das doenças infecciosas e parasitárias (Alves et al, 
2006). Cabe destacar a evitabilidade das causas e sua relação direta 
com a qualidade da atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido 
(FRANÇA; LANSKY, 2009). Os cuidados envolvendo o recém-
nascido fazem parte das estratégias para a melhoria dos indicadores 
perinatais, com um envolvimento dos serviços de saúde na imple-
mentação de ações integradas e contínuas durante todo o processo 
de gestação, parto e pós-parto (BHUTTA et al., 2005).

A busca de um cuidado que impacte nesses resultados deve 
considerar as especificidades do período vivenciado pela gestante, 
recém-nascido e seus familiares. Assim sendo, é necessária a incor-
poração de conhecimentos e técnicas que favoreçam a recuperação 
do corpo biológico e o desenvolvimento neonatal, concomitantes 
com a inserção da família no cuidado, sendo estes aspectos enten-
didos como imprescindíveis à construção da atenção integral ao 
recém-nascido. 

Nesta perspectiva de atenção, é premente o trabalho multiprofis-
sional, capaz de romper com uma assistência disciplinar e de articular 
os diferentes saberes e fazeres para o atendimento às necessidades da 
mulher, família e recém-nascido. Esta direcionalidade só é possível por 
intermédio de ações interdisciplinares, orientadas pela humanização 
e pela integralidade da atenção à saúde apreendidas e incentivadas 
no processo de formação.

A busca de melhoria na qualidade da atenção à saúde implica decisões 
políticas de investimento que exigem desde mudanças na estrutura física 

até a formação e capacitação de profissionais para a referida assistência. 
Quanto à atenção ao recém-nascido, mesmo de risco habitual, tem sido 
constatado uma escassez de profissionais especializados, para atuarem 
com maior eficácia junto a esta clientela (ALMEIDA et al., 2010).

Outro aspecto a ser considerado enquanto determinante da decisão 
institucional de criação de um curso de especialização, diz respeito 
à distância percebida entre as propostas de formação disponíveis no 
mercado, ainda marcadas pelo modelo biologicista, e a sua incapa-
cidade de provocar mudanças no cenário da atenção à saúde. Parte 
deste distanciamento pode ser atribuído à construção dos projetos 
pedagógicos sem o devido diálogo com os serviços, os quais são 
utilizados basicamente como locais para aquisição de habilidades sem 
a necessária articulação com o contexto do cuidado.

Isto nos remete às afirmações de Ricardo Ceccim, ao discorrer 
sobre o processo de formação nas universidades. Destaca que, na 
formação dos profissionais de saúde, ainda persiste a necessidade 
de conhecimento apenas para o domínio de procedimentos sem 
desenvolverem a capacidade de interpretar o conhecimento ad-
quirido e utilizá-lo para intervir na realidade social (MADEIRA, 
2010).5 Entendendo que a formação deve provocar mudanças nos 
diferentes sujeitos e espaços de cuidado, na maneira como este pro-
cesso tem se dado, a presença de docente e aluno é praticamente 
inócua ao serviço visto que não tem contribuído para a formação 
de um profissional capaz de atender às necessidades dos usuários 
nem tampouco oferece elementos para que os profissionais reflitam 
acerca do seu trabalho.

Diante das dificuldades identificadas na formação dos profissionais, 
associadas às reflexões acerca da necessidade do trabalho multiprofis-
sional no hospital, decidiu-se pela oferta de um programa de formação 
que incluísse assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos 
e terapeutas ocupacionais, com o propósito de atender às demandas 
da atenção à mulher e ao recém-nascido e qualificar a atenção aos 
usuários do SUS. Portanto, a partir do contexto de implantação e 

5 MADEIRA, L. M. In: SEMINÁRIO A CONSTRUÇÃO DA INTEGRALIDADE DA 
ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES, 2010, Belo 
Horizonte. Comunicação oral.
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desenvolvimento do Curso de Especialização Multiprofissional em 
Neonatologia é que serão extraídos os elementos para as reflexões 
acerca da educação permanente em saúde. 

Na organização da estrutura curricular do curso, busca-se superar 
a dicotomia entre teoria e prática e, dessa forma, a teorização se dá 
a partir da reflexão sobre a prática que se desenvolve com base na 
teoria que a sustenta. Tal movimento é favorecido pela exposição do 
aluno a situações reais de cuidado no cotidiano do serviço. 

Partindo do entendimento que um curso de especialização objeti-
va formar profissionais com competência para intervir em um dado 
contexto de cuidado e de que a aquisição de habilidades tem relação 
com o fazer e a utilização de um conhecimento prudente (SANTOS, 
2004) apostou-se em uma carga horária predominantemente prática, 
sendo que de um total de 704 horas, 528 horas são destinadas ao 
estágio nos diferentes espaços assistenciais da Instituição.

Outro aspecto importante diz respeito ao desenvolvimento da 
teoria e da prática, conduzidos majoritariamente por profissionais 
vinculados ao serviço. Observa-se que isto tem possibilitado um maior 
aproveitamento das situações de cuidado para o ensino e qualificado 
a prática assistencial. A primeira situação é favorecida pelo conheci-
mento que o docente/preceptor possui acerca das ações de cuidado 
e do contexto no qual elas estão inseridas, abrindo possibilidades de 
articulação entre os aspectos teóricos que sustentam a prática e a sua 
realização propriamente dita. Cria-se, assim, a oportunidade para que 
o conhecimento seja colocado a serviço do cuidado em saúde. Na 
segunda situação, considerar o contexto da assistência para o processo 
formativo favorece a reflexão de profissionais, docentes/preceptores e 
alunos acerca das práticas de cuidado, redirecionando-as de acordo 
com as necessidades do recém-nascido e família. 

Na proposta do curso houve, também, a preocupação em orientar 
a formação profissional para atender às demandas do recém-nascido 
e família, entendendo-os na sua singularidade e inseridos no sistema 
de saúde. Orientou-se, ainda, para a atuação dos especializandos nos 
diferentes níveis de complexidade da assistência ao recém-nascido, que 
permita a compreensão da organização dos serviços em rede, o que 
implica contemplar a continuidade do cuidado após a alta hospitalar. 

Isto exige trabalhar com os alunos em campos interdisciplinares, 
subsidiados por conceitos coerentes com o princípio da integralidade.

Desafios enfrentados no cotidiano do processo formativo: 
caminhos a serem construídos 

Se assumirmos a necessidade de romper com uma atuação cir-
cunscrita por saberes disciplinares e tomamos a educação permanente 
em saúde como um favorecedor desse processo, um dos desafios 
enfrentados diz respeito à construção de uma prática na qual outras 
disciplinas, além daquelas específicas de cada uma das profissões, 
tenham significado para a ação dos profissionais. Para tal, os ser-
viços de saúde devem se constituir em espaços formadores onde as 
situações concretas de cuidado sejam o substrato para a significação 
dos saberes e práticas, identificando aqueles que são comuns a todos 
e os específicos de cada uma das profissões.

Tais estratégias provocam resistência nos alunos que, tendo 
como referência o que experimentaram na graduação, alimentam a 
expectativa de um aprendizado da prática, circunscrito à aquisição 
de habilidades técnicas, voltado para a realização de procedimentos, 
adequado à pedagogia da transmissão. Tratando-se da atenção neonatal 
essa expectativa é reforçada pela exigência do aparato tecnológico, 
muitas vezes, vital para a sobrevida do recém nascido. 

À medida que, nas relações estabelecidas no cotidiano do cui-
dado, vão se explicitando as diversas demandas do recém-nascido e 
familiares, as ações limitadas apenas à técnica tornam-se incoerentes 
e insuficientes. Os alunos são desafiados a realizar um cuidado que 
contemple outras dimensões e que possa contribuir no “andar a vida” 
dos recém-nascidos e suas famílias.

Consideramos que esse movimento de aquisição de conhecimento, 
retroalimentado pelo exercício cotidiano de interrogar as práticas 
cuidadoras e articular saberes multidisciplinares para a produção 
do cuidado, favorece a incorporação de certo modo de fazer desses 
alunos/profissionais que não se limita apenas ao cumprimento de 
sua prática como aluno/especializando mas que seja mantida em sua 
prática profissional, como especialista, seja no hospital ou em outros 
serviços de saúde.
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Para o desenvolvimento da formação que tenha os profissionais 
do serviço como potenciais docentes, tem-se a demanda de um in-
vestimento institucional na qualificação desses trabalhadores, tanto 
para a assistência quanto para atuarem em atividades de ensino e 
pesquisa. Nesse empreendimento, faz-se necessário incluir todos os 
profissionais que compõem a equipe de saúde e, no caso do Hospital 
Sofia Feldman, o engajamento do médico nesta visão ampliada da 
assistência e nas propostas de ensino e pesquisa ainda é um grande 
desafio. Por parte desses profissionais, observa-se que persiste um 
modelo de formação centralizado na terapêutica e propedêutica, o 
que dificulta sua identificação com as propostas de cuidado e for-
mação institucionais que valorizam a técnica e seus avanços, mas 
em primeiro lugar, esperam desse profissional uma visão do usuário 
como cidadão, sujeito de direitos.

Sendo assim, as estratégias de educação permanente em saúde 
devem persistir e serem propostas visando à qualificação do cuidado, 
mas em primeiro lugar com o desafio de contribuir com a mudança 
da formação dos profissionais da saúde, redirecionando o olhar do 
trabalho autônomo e isolado para o trabalho multiprofissional e in-
terdisciplinar e a visão individualizada do usuário como paciente para 
uma abordagem de sujeito, cidadão no seu contexto familiar e social.
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Trabalho e formação: diálogos necessários 
para a construção de práticas do cuidado

GILSON SAIPPA OLIVEIRA
VERÔNICA SILVA FERNANDEZ

LILIAN KOIFMAN

Introdução
São muitos os desafios para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), desde a sua criação. Entre as principais dificuldades está 
a preocupação com a formação de profissionais para atuar de acordo 
com seus princípios ético-políticos. Nos últimos anos, o que se tem 
observado, na maioria dos cursos que formam esses profissionais, é 
uma concepção de ensino desvinculada da prática reflexiva cotidiana 
das diversas profissões que compõem o campo da Saúde, resultando 
em um perfil profissional muitas vezes incompatível com as demandas 
apresentadas pelos serviços e pela sociedade. As propostas de reformu-
lação na formação de profissionais de saúde, orientadas pelas diretrizes 
curriculares e respaldadas por políticas públicas que estimulam esse 
processo, têm o intuito de superar algumas dessas questões.

Instituído há 22 anos, para assegurar aos cidadãos o direito 
constitucional de acesso universal, gratuito, integral e de qualidade à 
saúde, o SUS aparece como ordenador importante do perfil profissio-
nal desejado, a partir da proposta de reorganização das práticas em 
saúde. A Lei nº 8.080/90, no seu artigo 6º inciso III, confere que 
dentro do escopo de atuação do SUS se encontra o da ordenação da 
formação de profissionais de saúde. A partir da chamada Reforma 
Sanitária Brasileira, que culminou na criação do SUS, a saúde foi 
declarada um direito de todo cidadão, tendo o Estado o compromisso, 
a responsabilidade e o dever em garanti-la. Pôde-se observar, então, 
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um rearranjo nas relações sociais, principalmente em questões que 
tangem à saúde e o adoecimento da população. O entendimento deste 
novo arranjo tem levado pesquisadores da área da Saúde Coletiva a 
buscar estratégias de ampliação das ações e serviços de saúde, com 
vistas a garantir o direito à maior parcela possível da população. Essas 
estratégias emergem principalmente do que se encontra no cotidiano 
das práticas e ações nos serviços de saúde e do retrato que se tem de 
comportamentos, escolhas e modos de vida de grupos sociais. En-
tender tal dinâmica, a partir das demandas ou necessidades sociais, 
nos aproxima da possibilidade de atender e enfrentar novos e antigos 
problemas sanitários. As instituições de ensino e as de assistência, no 
campo da saúde, são corresponsáveis pelo processo de reorganização 
do desenho de atenção e de formação dos seus profissionais. Dessa 
forma, proporcionam a ampliação e criação de espaços de interação 
para a produção de conhecimento e informação que viabilizem ca-
minhos para o atendimento e a resolução das necessidades de saúde 
nos diferentes níveis de atenção do sistema. 

Pretendendo considerar a amplitude das discussões travadas, que se 
entrelaçam e se potencializam, buscamos sistematizar alguns pontos 
presentes nos documentos do Ministério da Saúde, nos relatórios das 
Conferências Nacionais de Saúde e de Recursos Humanos (CNRH-
SUS), cotejando-os com a produção acadêmica do campo que se 
dedica às questões da formação dos profissionais de saúde.

Primeiras aproximações
Em consonância com os dispositivos do SUS, vários arranjos 

tecno-operacionais dedicados às questões da formação têm sido expe-
rimentados e expressam-se nos balizamentos normativos presentes nos 
Relatórios da X, XI e XII Conferências Nacionais de Saúde (CNS), 
na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS 
(NOB-RH/SUS), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 
universitários da área da saúde (DCNs) e nas diferentes políticas do 
Ministério da Saúde que tratam do tema (ALMEIDA, 2003; CECCIM; 
CARVALHO, 2006, p. 91). Explicita-se de maneira bastante clara, 
nos relatórios finais da X, XI e XII Conferências Nacionais de Saúde, 
a necessidade de uma política de recursos humanos para o SUS, pois 

a sua inexistência propicia um modelo de formação centrado no uso 
intensivo de tecnologias e especialização, tanto de profissionais de nível 
superior quanto de médio. (BRASIL, 2000 e 2004; CECCIM; AR-
MANI; ROCHA, 2002; FILHO; TELLES, 2003; CECCIM, 2005). 

A NOB-RH/SUS, de fevereiro de 2002, como expressão das 
orientações normativas das Conferências de Saúde, enfatiza que uma 
formulação de diretrizes curriculares para os cursos universitários da 
área deve contemplar: as prioridades expressas pelo perfil epidemio-
lógico e demográfico das várias regiões do país; a implementação 
de uma política de formação de docentes orientada para o SUS; a 
formação de gestores capazes de romper com os atuais paradigmas de 
gestão e a garantia de recursos financeiros e operacionais necessários 
ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão voltados à 
lógica da saúde enquanto direito, expressos na agenda do SUS (BRA-
SIL, 2003, p. 11; CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 1.407).

As Diretrizes Nacionais dos Cursos Universitários da Saúde 
(DCN-Saúde), homologadas pela Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação entre os anos de 2001 e 2003, têm 
como indicativos conceituais e normativos, a necessária articulação 
entre a educação superior e o sistema de saúde, objetivando uma 
formação geral com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação (ALMEIDA, 2003). Indicam, também, um conjunto de 
competências comuns centradas nos princípios e diretrizes do SUS 
com liberdade para a integralização curricular, visando a possibilitar 
aos alunos dos cursos da saúde movimentos de aprender a aprender 
que englobam aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos 
e aprender a conhecer. A partir de uma concepção ampla de saúde, 
propõem mudanças da ênfase nos conteúdos para movimentos de 
aprendizagem ativa. Assim, busca-se superar a dicotomia entre teoria 
e prática e valorizam o trabalho articulado com serviços. Identificam 
a capacidade de desenvolvimento da atenção, centrada na prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação, em nível individual e coletivo; as 
habilidades de tomada de decisões, comunicação, liderança, admi-
nistração e o gerenciamento dos processos de trabalho, produção de 
informação e planejamento de ações, tendo em vista a preparação do 
profissional para o trabalho em equipe e à produção da atenção integral 
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(BATISTA, 2004; HADDAD; RISTOFF; PASSARELA, 2006). A 
formação em saúde vem sendo amplamente discutida no sentido de 
se tornar mais próxima e coerente com as necessidades de saúde da 
população. A exigência da aproximação do mundo acadêmico com 
o mundo do trabalho impõe desafios tanto aos processos educativos 
em saúde quanto na capacidade de organização e negociação com o 
serviço para a operacionalização de tal proposta, ao longo do tempo. 

Três são os princípios que revelam as relações entre o trabalho 
e a educação dos profissionais de saúde na direção desse modelo de 
formação. O primeiro deles orienta-se pelo sistema de saúde vigente 
(o SUS), o segundo pelo trabalho em equipe e o último pelo atendi-
mento integral à saúde. Sob tal perspectiva, e de maneira marcante, 
a formação, aliada aos princípios estratégicos mencionados, retira os 
trabalhadores de saúde da condição de “recursos humanos, transpor-
tando-os para ideia-força de atores sociais responsáveis pela produção 
do cuidado em saúde”. Dito objetivo se potencializa com a utilização 
sistemática de estratégias de produção da alteridade com os usuários, 
a experimentação em equipe e a prática de saúde como afirmação da 
vida, a partir do caráter público das intervenções desenvolvidas nos 
diferentes níveis de gestão, controle social e de produção do cuidado 
(CECCIM, 2004, p. 271-275; CECCIM, 2005, p. 164).

Diversas estratégias de caráter corporativo, ou de setores orga-
nizados da sociedade civil, ligados ao movimento pela Reforma 
Sanitária, têm sido pensadas a partir de três movimentos sincrônicos: 
o primeiro diz respeito à produção de transformações na estrutura 
dos cursos, com o objetivo de evitar a fragmentação entre campos 
disciplinares distintos e valorização da integração entre ciclos básico 
e profissional. O segundo busca superar o isolamento ou a visão 
utilitária que as instituições formadoras e de pesquisa mantêm frente 
à rede de serviços do SUS, apropriando-se e utilizando-se da sua 
capacidade instalada e do cuidado, apenas numa leitura de mão 
única. Ou seja, o que os serviços podem oferecer aos pesquisadores, 
cursos e formandos em termos de estudos, estágios, aprendizagem 
de técnicas e tecnologias sem a aproximação crítico-produtiva entre 
esses espaços e os serviços de saúde (CECCIM; ARMANI, 2002; 

PIERANTONI; RIBEIRO, 2001). E o terceiro diz respeito à atuação 
do docente enquanto mediador dos processos de ensino, a partir da 
adoção de metodologias ativas e significativas de aprendizagem e 
ao papel de protagonismo discente na construção de seu processo 
de aprendizagem (RIBEIRO, 2004). 

A formação como parte da gestão e transformação do trabalho 
em saúde volta-se à construção de um novo contrato ético e político 
entre os profissionais e a população. Não apenas como transposição 
de um formato de aprendizagem centrado na aula magna, para um 
segundo momento que passa a se organizar em espaços extramuros 
às instituições de ensino, sem que com isso se produza uma efetiva 
mudança dos olhares e práticas que ali ocorrem. 

A relação entre os saberes mobilizados, conteúdos trabalhados, 
estratégias pedagógicas e as necessidades dos estudantes, para que 
possam ser utilizados em diferentes contextos e situações do trabalho 
em equipes de saúde, não devem se restringir à apropriação de práticas 
centradas em procedimentos que permanecem capturadas de sentidos 
e significados dos territórios nucleares das profissões isoladamente 
(MERHY, 2002; KOIFMAN; SAIPPA-OLIVEIRA, 2006).

O processo pedagógico, operado em cenários múltiplos, em situa-
ções simuladas ou reais, é entendido como centrado no compartilhar 
de experiências e vivências, por intermédio de supervisão dialogada 
na busca de: mudanças institucionais, apropriação ativa de saberes e 
fortalecimento das ações em equipe e produção de uma nova maneira 
de se organizar o trabalho em saúde (LIMA, 2004; MARINS, 2004; 
HENRIQUES et al., 2006). 

A formação orientada pela construção do cuidado é entendida 
como “entre-relações” das pessoas, ou seja, ação integral como efeito 
e repercussão de interações positivas entre usuários, profissionais e 
instituições, que é traduzida em atitudes como: tratamento digno 
respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. A produção do 
cuidado traduz-se também na escolha ética e política das tecnologias 
a serem utilizadas na resolução dos problemas, organizam-se a partir 
da valorização do trabalho em equipes de saúde (MERHY, 2002; 
CECCIM, 2004; CECCIM; CAPOZOLO, 2004).
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Dispositivos da Política de Formação em Saúde
O conjunto de expectativas, princípios legais e normativos ganham 

materialidade no formato de arranjos e dispositivos indutivos de polí-
ticas de formação nas estratégias conjuntas ou isoladas do Ministério 
da Saúde (MS) e da Educação (MEC). Dentre elas, destacam-se: o 
Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares para as Escolas 
Médicas (PROMED), o Programa de Educação Permanente (Polos 
de Educação Permanente) e mais recentemente o Programa Nacional 
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde). 

O PROMED, criado em 2002, orientou-se por processos de 
cooperação técnica e/ou operacional para as escolas de graduação 
em medicina que se dispusessem a adotar mudanças nos currículos 
de seus cursos com enfoque para as necessidades da população e do 
Sistema Único de Saúde, visava, entre outros:

 � a programar estágios nos hospitais universitários e em toda a rede 
de serviços e atividades extra-classe;

 � a capacitar os estudantes de medicina para atender aos principais 
problemas de saúde da população, de acordo com a nova realidade 
de funcionamento do SUS. Sendo necessário, para isso, que os cursos 
de medicina possibilitassem a formação de médicos com competência 
geral, essencial para a ampliação de Programas de Atenção Básica 
como o Programa Saúde da Família (PSF) (BRASIL, 2002).
Os Polos de Educação Permanente, transformados em estratégia 

no ano de 2003, com base em uma articulação interinstitucional 
entre gestores federais, estaduais e municipais do SUS, universidades 
e instituições de ensino com todos os cursos na área da saúde, em 
um determinado território de práticas e saberes, buscavam a criação 
de arranjos produtivos ascendentes, que apontassem na direção dos 
compromissos do SUS. Neste modelo de Educação Permanente, a 
formação deveria valorizar o processo de reflexão sobre práticas reais 
dos profissionais, tendo como referenciais as necessidades de saúde 
dos indivíduos e das populações, da gestão e do controle social. A 
incorporação da Educação Permanente na organização e nas práticas 
dos serviços visava à transformação cotidiana dos mesmos em busca 
de uma atenção integral com acolhida e responsabilidade. Desta 
forma, dentre outras questões, buscava:

 � implementar projetos de transformação do ensino formal e da 
educação permanente dos trabalhadores de saúde;

 � adotar a Educação Permanente como a estratégia fundamental 
para a reestruturação das práticas de formação, cuidado, gestão, 
formulação de políticas e controle social no setor da saúde;

 � construção das ações deveria ser produzida de modo descentrali-
zado, em movimento ascendente, com forte tendência na direção 
da produção de saberes transdisciplinares proporcionando a de-
mocratização institucional (BRASIL, 2003).
Numa parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde, 

foi lançado, no ano de 2004, o “AprenderSUS – o SUS e os cursos 
de graduação da área da saúde”, que buscava o fortalecimento das 
relações entre as instituições de formação e o SUS, por meio da im-
plementação das diretrizes curriculares e da adoção da integralidade 
como eixo orientador dos processos de formação (BRASIL, 2004a).

O Pró-Saúde, estruturado do ano de 2005, para atender às dis-
cussões sobre a formação nos cursos de medicina, enfermagem e 
odontologia e posteriormente ampliado, no ano de 2007, para todas 
as profissões da saúde reconhecidas pela Resolução nº 287/1998 do 
CNS, tem como objetivos gerais: a reorientação dos cursos de gradu-
ação da área, de modo a oferecer à sociedade, profissionais habilitados 
para responder às necessidades da população e à operacionalização 
do SUS, o estabelecimento de mecanismos de cooperação entre os 
gestores do SUS e as instituições de educação superior, visando à 
melhoria da qualidade e resolubilidade da atenção prestada ao cidadão 
e à integração da rede à formação dos profissionais na graduação e 
na educação permanente (BR ASIL, 2005 e 2007). 

Como uma das estratégias operacionais do Pró-Saúde, visando ao 
fortalecimento da atenção básica e da vigilância em saúde, instituiu-se 
o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). 
Foi regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421/2010, que 
tem como pressuposto a educação pelo trabalho, orientado pela ló-
gica da integração ensino-serviço-comunidade, onde atuam grupos 
tutoriais formados por tutores acadêmicos, preceptores (profissionais 
dos serviços) e estudantes de graduação da área da saúde e tem como 
algumas orientações:
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 � aproximação entre a formação de graduação e as necessidades 
da Atenção Básica, que se traduzem no Brasil pela Estratégia de 
Saúde da Família;

 � estabelecimento de mecanismos de cooperação entre os gestores do 
SUS e as instituições de formação com vistas à melhoria da quali-
dade e resolubilidade da atenção prestada ao cidadão, bem como a 
integração da rede pública de serviços e à formação dos profissionais 
na graduação e na educação permanente (BRASIL, 2005).
A constituição desta intencionalidade não torna os seus agentes 

(gestores do Ministério da Saúde, dos serviços ou das escolas, docentes, 
discentes, profissionais de saúde e usuários) imunes aos atravessamentos 
de diferentes leituras sobre a melhor estratégia para atingir seus objetivos. 
Sejam eles: resultados de decisões eleitorais ou mesmo vetos produzidos 
à política por algum segmento que dá sustentação à complexa rede de 
tomada de decisões na sua produção, ou ainda interesses dos campos 
de conhecimento, e por último, aqueles presentes nos diversos espaços 
de formulação criados pela própria estrutura de deliberação do SUS 
(SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN; PONTES, 2005). 

Diante deste breve panorama das políticas públicas que influen-
ciaram e vêm influenciando movimentos de reformulação nos cursos 
de saúde, reforçamos nosso entendimento quanto ao compromisso 
conjunto das instituições de ensino e das de serviço com a formação 
de profissionais de saúde. Principalmente, no sentido de estarem 
atentas às mudanças nas relações sociais, incluindo as ocorridas no 
processo de trabalho em saúde e na produção de conhecimento aca-
dêmico, numa perspectiva de alcançar maior qualidade na formação 
desses profissionais. O aproveitamento da capacidade instalada da 
rede de serviços para o processo de ensino-aprendizagem, que inclui 
todos os espaços de atenção dentro da rede hierarquizada do sistema, 
apresenta-se como cenário privilegiado para o alcance destes objetivos.

A interdisciplinaridade e a integralidade como eixo da 
formação e da prática do cuidado em saúde

Podemos observar que, com relação aos processos de escolarização, 
métodos e conteúdos culturais que estão presentes nas instituições de 
ensino, persiste certo distanciamento entre os centros de ensino e a 

realidade. Diante disso, é preciso insistir em assegurar que questões 
socioculturais e os problemas cotidianos das práticas profissionais 
se constituam como elementos centrais das atividades curriculares 
nos diversos cenários de aprendizagem. Para isso, é necessário que o 
conhecimento receba um tratamento a partir de diversas dimensões, 
possibilitando uma maior compreensão e apreensão da complexidade 
do real, favorecendo, também, a circulação diversificada de valores, 
ideologias, interesses, leituras, percepções, próprias das questões hu-
manas, científicas e sociais. Com uma relação mais intima entre os 
conhecimentos abordados na formação e os conhecimentos trazidos 
pelos estudantes, pode-se pensar numa melhor utilização destes em 
diferentes contextos e situações da prática profissional cotidiana. 
Com isso, se faz necessário um trabalho com os estudantes a fim 
de estabelecer relações entre as informações já adquiridas e apreendi-
das – que trazem consigo – e aqueles novos conhecimentos que vão 
adquirindo e que se reconstroem constantemente durante o período 
da formação (SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2004). 

Uma das propostas para as novas conformações curriculares dos 
cursos do campo da Saúde é a de valorizar a aproximação dialógica 
entre diferentes áreas de conhecimento. Entre outras coisas, tais confor-
mações passariam a dar ênfase em estratégias que integram trabalho e 
ensino, a partir de uma formação mais próxima dos serviços, ou seja, 
das práticas nas diversas áreas de atuação do futuro profissional e, 
em atendimento às DCNCS, coerente com os princípios preconizados 
pelo SUS. A participação mais ativa do estudante e a consideração 
da necessidade de conhecimentos outros, não específicos e restritos a 
área de atuação, também se mostram como objetivos desse processo. 

Ainda que atualmente muito se fale em conceitos como o de 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, nota-se uma grande difi-
culdade em superar a perspectiva disciplinar de organização curricular.

O saber escolar ou saber acadêmico tem como característica es-
sencial sua organização na forma de disciplinas. Estas, por sua vez, 
com sólida identidade institucional e com fronteiras nitidamente 
visíveis entre elas. A forma de organização e delimitação de um 
“território” de trabalho, o foco da pesquisa e as experiências den-
tro de um determinado ponto de vista, são características de uma 
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disciplina, nos oferecendo, portanto, o entendimento particular da 
realidade, ou seja, daquela determinada parte que pertence ao seu 
ângulo objetivo. Historicamente, a propensão para uma diferencia-
ção do conhecimento em diversas disciplinas se fortaleceu a partir 
do início do século XIX, com o processo de transformação social 
ocorrido em países europeus desenvolvidos que, pela divisão material 
do processo produtivo, impulsionado e orientado pela industrializa-
ção, trouxe a necessidade de uma especialização em determinadas 
atividades. A necessidade de especialistas pelas indústrias crescia 
à medida que surgiam problemas específicos nos seus processos 
de produção e comercialização, com objetivos específicos a serem 
alcançados (FORQUIN, 1992; SANTOMÉ, 1998).

O desafio do diálogo entre disciplinas com objetos distintos de 
análise na busca pela ampliação das explicações e do entendimento 
dos fenômenos sociais é uma questão atual nas principais discus-
sões sobre processos de aprendizagem. Souza (1998), discutindo a 
racionalidade científica moderna, aponta a divisão do saber como 
um traço distintivo a ela inerente. Com o positivismo e o cientifi-
cismo (século XIX), essa concepção fragmentada do saber tornou-se 
hegemônica. No século XX, a partir dos anos 1960, emergiram, em 
algumas instituições de ensino e pesquisa, movimentos no sentido 
de mudar o modelo de formação, defendendo-se a reintegração das 
disciplinas através de diferentes perspectivas: a multidisciplinaridade, 
a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade (SOUZA, 1998). 

Essas expressões recebem caracterizações e significados distintos 
em diversos autores. Segundo Japiassu (1976), as duas primeiras se 
distinguem entre si pelo fato de se entender multidisciplinar como a 
justaposição de saberes específicos de duas ou mais disciplinas, não 
havendo, contudo, integração conceitual e muito menos metodológica. 
O caráter multidisciplinar tem se mostrado hegemônico atualmente, 
ainda que o termo “interdisciplinar” seja amplamente utilizado.

Sobre interdisciplinaridade, pode-se afirmar que as diferentes 
definições encontradas apontam para o sentido de uma “síntese de 
duas ou mais disciplinas integrando e convergindo os diversos esque-
mas conceituais e de análise das áreas do saber” (SOUZA, 1998, p. 
24). Para esta integração, porém, faz-se necessário uma aproximação 

prévia das disciplinas que estão em integração, de seus conceitos, 
instrumentos e de suas técnicas metodológicas. 

A transdisciplinaridade como estratégia de construção no campo de 
formação em saúde deve ser entendida como instrumento para produ-
ção de outros conhecimentos. É o começo, uma ferramenta para outros 
momentos de aprendizagem (KOIFMAN, 2004).

Contudo, a questão que se coloca é a forma que cada disciplina 
pode contribuir a partir do seu ponto de vista, da sua abordagem 
para um problema único. Como essas disciplinas podem olhar para 
um problema e tentar trabalhá-lo de maneira integrada? O que o 
aluno precisa saber para poder fazer essa integração? Portanto, a 
interdisciplinaridade deve ser entendida como um conceito-atitude. 

Definida como conceito orientador da formação pelas DCNCS, 
propostas pelo MEC, além de ser um dos princípios que regem o 
funcionamento do SUS, a integralidade em saúde se apresenta aqui 
como uma das categorias estruturantes em direção às estratégias de 
transformação do ensino e da atenção, num sistema de saúde que 
tem nos seus usuários o foco principal para seu desenvolvimento 
e consolidação. 

Pinheiro et al. (2004) afirmam que é na dimensão dos conheci-
mentos e das práticas do trabalho em saúde que geramos a capacidade 
de promover acolhimento e a integração do atendimento prestado. 
Nessa dimensão, a integralidade passa a ser entendida, segundo os 
autores, como um processo de construção social, tendo na inovação 
institucional o mote para sua materialização, à medida que possibi-
lita a invenção de novos padrões institucionais. Podendo com isso, 
a partir de novas experiências, conferir maior horizontalidade nas 
relações dos sujeitos envolvidos no ato de cuidar. 

O ensino em saúde é estruturado a partir de diversos saberes, 
incluindo aqueles produzidos no cotidiano das práticas profissionais, 
nas relações político-sociais e nas experiências dos sujeitos inseridos 
neste campo. A valorização das experiências práticas significativas, 
durante a formação do profissional de saúde, pode contribuir para 
a criação de diferentes espaços de ensino-aprendizagem, durante o 
processo de formação, orientados por uma construção dialógica entre 
mundo do trabalho e o da formação, como parte do processo de 
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transformação. Porém, essa valorização dos saberes da prática não se 
constrói de forma simples e automática. Requer diversas estratégias 
e planejamentos para sua mobilização pelo conjunto de docentes.

Desafios da formação integrada no e com o serviço
Em geral, a operacionalização da inserção dos alunos nos servi-

ços passa por constantes avanços e retrocessos, pela dificuldade de 
se associar as lógicas das instituições formadoras à dos serviços de 
saúde. As constantes mudanças políticas fazem dos serviços de saúde 
um campo de permanente negociação e articulação, que por vezes 
podem dificultar ou valorizar os objetivos da aprendizagem. Também 
existem relatos de manifestação de profissionais da rede de serviço que 
se sentem “desconfortáveis” com a presença dos alunos (MARCH et 
al., 2006). Portanto, estamos diante de uma relação complexa, porém 
necessária tanto do ponto de vista da formação como da organização 
do processo de trabalho em saúde.

Os espaços dos serviços de saúde possuem características bastan-
te específicas. São lugares de aquisição de conhecimento, vivências 
e atitudes que, dependendo da metodologia didático-pedagógica, 
produzem e reproduzem criticamente formas de atuar em saúde e 
de se relacionar com todos os sujeitos presentes nesses cenários. São 
“espaços de vivência e reflexão crítica da realidade, de compromisso 
social em suas diversas dimensões” (LOPES et al., 2007).

Para aproveitar todo esse potencial pedagógico, é necessário enfatizar 
algumas etapas como: a negociação permanente entre universidades e 
serviços, tanto para a pactuação do tipo de entrada que os estudantes 
terão em cada etapa de seu curso, como para o enfoque dos tipos de 
contribuição que cada turma poderá deixar a cada período. Ou seja, 
centramos nosso enfoque na necessidade de articulação constante entre 
os setores envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, fazendo 
com que se desenvolva de fato uma troca produtiva, no sentido de 
uma contribuição para a qualificação constante dos serviços de saúde 
e efetiva construção do SUS. Não pretendemos esgotar esse debate, 
mas fomentar a discussão na busca pela ampliação dos olhares e das 
percepções quanto à formação em saúde.
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Medicalização: um quadro de referência

KENNETH R. DE CAMARGO JR.

Medicalização, segundo Conrad (2007 p. 4), descreve o processo 
pelo qual problemas não médicos são definidos e tratados como pro-
blemas médicos, usualmente em termos de doenças e desordens. Al-
gumas características da descrição de Conrad merecem ser destacadas:

o termo não é valorativo, e sim descritivo, ou seja: processos de 
medicalização podem ser negativos ou positivos;

medicalização não se confunde com imperialismo médico – trata-
se de processo complexo com múltiplos agentes;

a utilização de práticas terapêuticas alternativas ou complementares 
não é sinônimo de desmedicalização.

Outro aspecto fundamental da descrição de Conrad é a caracteriza-
ção da medicalização como processo; nesta perspectiva, o mesmo autor 
aponta para o que chama de motores da medicalização, as forças que 
impulsionam tais processos contemporaneamente, com destaque para a 
dinâmica econômica ligada ao complexo médico-industrial. A expansão 
e/ou criação de categorias nosológicas e de usos recomendados para 
medicamentos, bem como a crescente intromissão de uma lógica de 
consumo na abordagem dos processos de manutenção ou recuperação 
da saúde, são agentes fundamentais na expansão das fronteiras da 
intervenção do aparato sanitário na vida de indivíduos e populações.

Em trabalhos anteriores (CAMARGO JR., 2007), argumentamos 
sobre o papel de uma definição claramente especificada da categoria 
doença como “critério de demarcação” na determinação da fronteira das 
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intervenções eticamente justificáveis, e mais que isso, indispensáveis. 
O objetivo deste texto é discutir algumas das mediações epistemo-
lógicas necessárias ao processo de medicalização – ou ao menos, de 
um de seus modos específicos.

Um primeiro aspecto importante é o do determinismo; isto é, 
do pressuposto metafísico de que (a) processos naturais podem ser 
reduzidos a sequências lineares de eventos discretos, nas quais (b) 
antecessores determinam sucessores (por vias múltiplas ou isoladas, 
deste ponto de vista, a multicausalidade e a unicausalidade são logi-
camente equivalentes). Por mais que o desenvolvimento da própria 
ciência, em particular da Física,1 tenha descartado a adequação 
deste modelo, o mesmo ainda persiste, por exemplo, nas concepções 
médico-epidemiológicas sobre o processo saúde-doença.

O determinismo se expressa nas concepções médicas sobre o ado-
ecimento em particular pela redução de processos complexos à sua 
dimensão biológica, o que podemos designar como biologização. Se 
por um lado é possível conceber que processos vitais são num nível 
micro compreensíveis a partir de uma perspectiva biológica, a con-
cepção corrente, baseada na lógica de sistemas complexos, estabelece 
que em sistemas complexos fenômenos expressos em níveis maiores 
de agregação são propriedades emergentes dos níveis mais elemen-
tares do sistema, e não são dedutíveis a partir deste.2 A tentativa de 
restringir a complexidade do adoecer ao nível biológico é, portanto, 
um exemplo de reducionismo, ou seja, a reificação de uma operação 
metodológica, a redução, etapa essencial da pesquisa. A redução 
permite a construção de modelos analógicos para, por exemplo, a 
experimentação laboratorial; o reducionismo consiste em supor que 
tal modelo analógico é o “real”. A biologização seria, portanto, uma 
forma específica de reducionismo.

1 Em especial: a termodinâmica, a mecânica quântica e a dinâmica não-linear (“teoria do caos”).
2 Um exemplo simples: pressão e temperatura são propriedades emergentes dos gases, e por 
mais que em última análise sejam a resultante das interações de moléculas individuais, não 
são dedutíveis a partir destas.

Outro referencial a ser considerado é o da polaridade normal-
patológico. Em que pese a penetrante crítica de Canguilhem há 
mais de meio século a esta visão esquemática, ela persiste como 
princípio organizativo do pensamento biomédico, inclusive de 
disciplinas básicas (anatomia e anatomia patológica; fisiologia e 
fisiopatologia, e assim por diante). Ainda que definições consistentes 
do que seria “saúde” ou “doença” não sejam correntes, e portanto, 
a passagem do “normal” ao “patológico” (ou vice-versa) seja algo 
nebulosa, essa forma binária de classificação preside a organização 
de vários elementos da atuação médica: sintomas, sinais e resultados 
de exames serão classificados de uma forma ou outra, produzindo 
o diagnóstico de doença ou sua ausência (“saúde”).

Esta polaridade requer uma rápida digressão, sobre o próprio 
conceito de doença. Em trabalho anterior (CAMARGO JR, 2003), 
propusemos um modelo para a definição de doenças, com compo-
nentes que surgiram em diferentes momentos históricos ao longo do 
desenvolvimento da “ciência médica”, que agrupamos em três eixos: 
semiológico, morfológico e explicativo, cada qual com um conjunto 
de atributos específicos. Já naquele momento ressaltamos que, apesar 
de definidos em momentos históricos diferentes não há uma lógica 
de “superação” dos mais antigos pelos mais novos, mas a superpo-
sição de descrições. Assim, uma definição completa de uma doença 
incluiria a descrição do seu cluster característico de sinais e sintomas, 
de suas lesões típicas (ditas patognomônicas) e da explicitação de seus 
mecanismos causais (na lógica determinista anteriormente descrita).

Essa é uma descrição que não dá conta, contudo, de toda uma 
classe de doenças definidas a partir de valores numéricos estabele-
cidos a partir da investigação epidemiológica, cujo protótipo é o da 
hipertensão. A constituição da hipertensão arterial como categoria 
diagnóstica se deu a partir do célebre estudo de Framingham (GRE-
ENE, 2007), que estabeleceu que níveis médios da pressão arterial 
acima de determinados valores representavam risco significativamente 
aumentado de doença coronariana. O quadro completo da definição 
de uma doença ficaria então como se segue:
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Quadro 1: Eixos de definição de categorias diagnósticas

Eixos Epidemiológico Explicativo Morfológico Semiológico

Disciplina-tipo Epidemiologia Fisiopatologia
Anatomia 

patológica
Clínica

Categoria 

central
Risco Causa Lesão Caso

Definição de 

doença
Risco significativo Processo

Expressão de 

lesão(ões)

Gestalt 

semiológica

Método 

característico

Observacional / 

estatístico
Experimental Descritivo

Indiciário / 

observacional

Período 

histórico

Segunda metade 

séc. XX

Segunda 

metade séc. 

XIX

Fim séc. XVIII 

/ início séc. XIX
Séc. XVIII

Este acréscimo é importante do ponto de vista da medicalização, 
por conta da possibilidade sempre presente de extensão da abrangência 
populacional de uma dada doença a partir da revisão para menos do 
valor-alvo considerado o limite entre o “normal” e o “patológico”; 
num dos exemplos descritos por Abramson (2005), a pequena redução 
proposta por um painel de especialistas do valor considerado “normal” 
para o colesterol plasmático aumentou instantaneamente o número de 
portadores de hipercolesterolemia (e, portanto, de potenciais usuários 
de medicação específica) na população.

Articulado à polaridade normal-patológico existe outro conjunto 
de representações de amplo alcance, com profundas raízes na cultura 
geral (e não apenas a específica dos profissionais de saúde), que faz 
corresponder ao polo “normal” o que é tido como “natural”. Como na 
discussão de Canguilhem, a ideia de “natural” se apresenta também 
como “aquilo que é como deveria ser”, que é precisamente uma das 
definições possíveis de “normal”. A associação do estado de natureza à 
saúde tem uma implicação adicional, a de que terapêuticas “naturais” 
também seriam inerentemente superiores.

A concepção normativa de natureza é recrutada, por exemplo, por 
certos cientistas que estudam a orientação sexual, procurando evidências 

de que a mesma estaria determinada por características cerebrais ou 
genéticas específicas, sendo portanto a orientação homoerótica também 
“normal”, por ser “natural”. Mesmo sem entrar nas possíveis armadilhas 
desta posição, temos aqui um exemplo claro da concepção determinista 
e do reducionismo biológico a que aludi há pouco.

A determinação do valor patológico de sinais, sintomas e resulta-
dos de exames tem valorização diferencial, na qual os últimos têm 
usualmente peso maior, sendo considerados mais “objetivos”. Seguindo 
uma sugestão de Hacking, encontramos em Popper uma definição de 
objetividade como a produção de acordos intersubjetivos, e podemos 
assim conceber tais exames como técnicas de produção desses acordos. 
A existência de uma imagem, gráfico ou número seria uma forma 
mais rápida de produção de acordos entre sujeitos; certas áreas da 
atenção à saúde, mais notadamente a saúde mental, carecem de tais 
recursos e dependem, portanto, de técnicas menos consistentes de 
produção de consenso, mas que por este motivo são também mais 
sujeitas a variações que estendem o alcance da designação de algo 
como patológico – pensemos, por exemplo, nos critérios cambiantes e 
cada vez mais abrangentes das sucessivas revisões do Diagnostics and 
Statistics Manual, a referência de facto para a classificação psiquiátrica.

O arranjo epistemológico descrito acima é fundamental para o 
processo de medicalização descrito por autores de língua inglesa como 
“disease mongering”, de difícil tradução (seria algo como o marketing 
da doença, mas com uma conotação de algo moralmente condenável), 
que se caracterizaria pela criação de novas categorias diagnósticas ou 
expansão daquelas já existentes, de modo a abranger mais pessoas 
sob seu rótulo e, consequentemente, aumentar o escopo de usuários 
potenciais dos medicamentos associados a tal rótulo.

Um exemplo particularmente egrégio deste processo é dado pelo 
relato de Moynihan (2003) sobre a tentativa, patrocinada pela indústria 
farmacêutica, de criação da categoria diagnóstica de “disfunção sexual 
feminina”. Segundo o arranjo descrito, um passo fundamental é o 
da redução da sexualidade feminina a uma função biológica, deter-
minada pelo funcionamento cerebral e pelos níveis de determinados 
hormônios; a partir daí, desenvolve-se uma classificação da atividade 
sexual de mulheres a partir de determinados parâmetros normativos, 
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de modo que algumas (muitas, inúmeras?) mulheres terão seu padrão 
de atividade classificado como “patológico” e, portanto, passível de 
intervenção. E esta, consonante com o modelo reducionista proposto, 
necessariamente se dará pela introdução de alguma substância (no 
estudo citado, “coincidentemente” a mesma utilizada em outro quadro 
nosológico igualmente contestado, a disfunção erétil masculina), que 
agirá especificamente na cadeia causal suposta, corrigindo-a, afastando 
a sequência de eventos do campo da patologia.

Fica claro, portanto, o papel do conhecimento neste processo. 
A medicalização pode ser também traduzida, em última análise, 
pela produção de um tipo específico de conhecimento que, justi-
ficadamente ou não, aumenta as possibilidades de intervenção dos 
agentes de saúde. Como diz Abramson (2005, p. 98), “o papel das 
companhias farmacêuticas e de equipamentos médicos evoluiu para 
tornar seu produto mais importante a ‘evidência científica’. Isto é o 
que impulsiona as vendas.”

Neste sentido, descrevemos anteriormente o que chamamos de in-
dústria do conhecimento (CAMARGO JR., 2009), o arranjo complexo 
envolvendo em especial as indústrias farmacêutica e de publicação, 
capaz de gerar e disseminar conhecimento capaz de atender à lógica 
econômica de ambas. Por um lado, o conhecimento especializado, 
visto como sujeito à permanente expansão e mutação, torna-se ele 
próprio mercadoria, valorizada e portanto cara. E este conhecimento 
se torna o motor da utilização (e da justificativa de preços igualmente 
elevados) de medicamentos novos, ou nem tanto. Esta lógica é ao 
mesmo tempo beneficiária e provocadora da insegurança de médi-
cos, que se sentem pressionados a consumir o “novo” conhecimento 
continuamente, sob pena de se tornarem ultrapassados, obsoletos.

Este é, contudo, apenas um dos motores da medicalização apon-
tados por Conrad. A utilização de medicamentos prescritos por mé-
dicos é apenas parte, talvez a proverbial ponta do iceberg, da perene 
expansão do escopo daquilo que é associado à esfera da “saúde”. 
Ainda segundo o mesmo autor, a expansão da lógica do consumo 
é outro importante impulso para tais processos de expansão. Isto se 
traduz ainda na esfera farmacêutica no consumo de  medicamentos 
vendidos sem receita médica, mas também em quase todo tipo de 

atividade humana (alimentação, lazer, esportes, imóveis) que possa ser 
associada à ideia de “saúde”  – usualmente concebida como ausência 
de doença. Isto se traduz na aquisição de bens e serviços que supos-
tamente reduzem a possibilidade de adoecer, quer seja por combater 
algum fator de risco conhecido, quer seja por serem fatores protetores 
(o que é o caso dos chamados alimentos funcionais, cujo marketing 
frequentemente se assemelha ao dos medicamentos).

Aqui também formas específicas de conhecimentos são relevan-
tes, mas sua disseminação deve se dar de forma mais ampla do que 
apenas as revistas científicas ou o material de propaganda distribuído 
pelos representantes da indústria farmacêutica, sem alcance relevante 
fora das profissões da saúde, especialmente dos médicos. Para que 
esta comercialização em larga escala opere, é necessária a difusão 
através dos meios de massa, e é precisamente isto o que ocorre: basta 
abrir qualquer jornal ou revista semanal, ou ligar qualquer televisão 
ou rádio, que a volumosa propaganda das indústrias da saúde se 
fará notar. Da mesma forma, contudo, que muito do marketing da 
indústria farmacêutica é dissimulado, travestido de “comunicação 
científica”, essa disseminação não se dá apenas por meio de inserções 
comerciais, mas também pela publicação de matérias supostamente 
“jornalísticas” – na verdade, matérias pagas ou simples republicação de 
press releases, em seções com o nome de “Saúde” ou “Vida Saudável” 
mas também com frequência fazendo referência à ciência (“Ciência 
e Medicina”, “Ciência e Vida”).3

A disseminação maciça e sistemática de mensagens sobre “saúde” 
incorpora-se ao fundo comum da cultura. Conforme apontado por 
Rabello (2010), representações sociais sobre doenças e formas de pre-
veni-las ou tratá-las, que atribuem importante valor simbólico e lógico 
aos medicamentos, são compartilhadas pela população geral. Ainda 
segundo a mesma autora, esse pano de fundo fornece importantes 
pontos de ancoragem para o marketing que encoraja a disseminação 
do consumo de bens e serviços para “cuidar da saúde”. Versões folk 
do quadro referencial citado neste texto são parte também da cul-

3 Um editor de um dos jornais de maior circulação do país destacou, numa mesa de um dos 
congressos da ABRASCO, o que chamou de “hipocondria das seções de ciência de jornais 
e revistas brasileiros”.
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tura popular, fornecendo os largos caminhos por onde transitam os 
processos impulsionados pelos vários motores da medicalização. Os 
mesmos traços (determinismo; reducionismo biológico; patologização) 
são observados nessas representações, justificando intervenções que, 
mesmo estando a cargo da iniciativa dos próprios indivíduos,4 seguem 
sendo uma reprodução, ainda que por vezes caricatural, das ações 
médicas na prevenção e tratamento das doenças.
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Comunicação sobre riscos, 
biopolítica e a reconfiguração 

possível do cuidado

MARY JANE P. SPINK

Há muitos anos, venho dedicando esforços para pensar risco no 
enquadre da saúde coletiva. Não sou epidemiologista; sou psicóloga 
de uma espécie incômoda: faço parte daquela psicologia social que 
se diz crítica. Ou seja, na Saúde Coletiva, ando sempre na contra-
corrente da área onde se discute, calcula e define políticas com base 
em cálculos de risco. Claro, também na arena biomédica há quem 
se posicione de forma crítica ao uso naturalizado desses cálculos de 
risco, seja para tensionar o discurso essencializado (CASTIEL, 1999), 
seja para ampliar o enquadre que possibilite pensar as desigualdades 
e processos de exclusão/inclusão (AYRES et al., 2006). Mas, posi-
cionada como psicóloga social, discuto risco como insumo para a 
produção de sentidos que nos permitem negociar práticas cotidianas. 
Consequentemente, o que me interessa são os efeitos dos discursos 
sobre risco que circulam em nosso cotidano. 

Em um primeiro momento, a opção por trabalhar com risco me 
levou, quase que inevitavelmente, às formas de controle que Michel 
Foucault pesquisou, sobretudo os biopoderes, ou seja, aquelas formas 
de governamentalidade que têm a população e a vida por foco. Esta 
conexão será, portanto, o primeiro aspecto que trabalharei neste 
texto. A pergunta norteadora, já abordada em tantos outros textos 
de minha autoria (SPINK, 2009, 2007a, 2007b), é: qual a conexão 
entre risco e governamentalidade? Trata-se pois de um breve apanha-
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do sobre o cálculo de risco como estratégia de governo que implica 
o entrelaçamento da emergência de uma prática (a de registros, de 
natalidade e morbidade, entre outros), de uma certa tecnologia – o 
cálculo de probabilidade – que, em conjunção, dão visibilidade ao 
agregado denominado população, e de uma ciência que tem como 
objeto de ação o governo da população. 

Nesse apanhado histórico, nos defrontamos com a continuada res-
significação do que é democracia e, paralelamente, com a emergência 
de movimentos reivindicatórios de direitos cada vez mais específicos 
e detalhados. Risco, nesta vertente de direitos, envolve necessaria-
mente comunicação. Assim, formata-se, nesse contexto, a complexa 
arena de comunicação sobre riscos que envolve certamente aparatos 
judiciários com, por exemplo, a imposição de assinatura de termos 
de consentimento que, muitas vezes, são mais voltados à proteção 
jurídica do que ao “cuidado” (MENEGON, 2006). Este será, então, 
um segundo nível de análise neste texto. 

No entanto, biopolítica e usos democráticos de comunicações sobre 
riscos deixam certo ranço de determinismo: a sobredeterminação de 
subjetividades pela complexa mescla de mecanismos de disciplina e 
biopoder que caracterizam a sociedade de controle. É no questio-
namento desta sobredeterminação que reassumo minha posição de 
psicóloga, daquela espécie estranha que acopla à psicologia (quase 
sempre essencialmente interiorizante) o adjetivo “social” (intrinseca-
mente relacional). E assim retomarei Foucault. 

Como Foucault, também eu, na minha trajetória como psicó-
loga, tive que me haver com a pergunta: então mataram o sujeito? 
Somos meramente produtos dessa mescla de disciplina e biopoderes 
que definem normas de conduta? Minha resposta, como anunciado 
no título, é que temos que retomar a noção de cuidado de modo 
que, para além das bem-intencionadas políticas de saúde, possamos 
fortalecer aquilo que para nós, em psicologia social, é fundamental: 
deixar aflorar processos de interanimação dialógica para que possamos 
ressignificar cuidado não mais como “cuidar do outro” (unidirecional), 
mas como espaços que propiciem o fortalecimento das habilidades de 
cuidarmos de nós mesmos em termos de uma política de existência. 

Uma primeira conexão: risco e governamentalidade
Na aula de 17 de março, do curso intitulado “Em defesa da so-

ciedade”, ministrado em 1976 no Collège de France, Michel Foucault 
(2005) discorreu sobre a passagem do poder soberano para o poder 
sobre a vida que caracteriza a forma de gestão por ele denominada de 
biopolítica. A longa trajetória que leva da arte de governo à ciência 
política inclui uma transformação fundamental no direito político, 
processo que teve início no século XVII, com a introdução das tec-
nologias disciplinares, essencialmente centradas nos corpos individuais. 

A partir da metade do século XVII, essa forma de lidar com a vida 
passou a ser complementada por uma nova tecnologia que, segundo 
Foucault, não exclui a técnica disciplinar, mas que a embute e a 
modifica parcialmente e que, sobretudo, vai utilizá-la implantando-
se de certo modo nela, e incrustando-se efetivamente graças a essa 
técnica disciplinar prévia. Essa nova tecnologia dirige-se ao corpo-
espécie, ao conjunto da população que era afetada pelos fenômenos 
da vida. Tratava-se, portanto, de uma biopolítica da vida. Seu foco 
eram os fenômenos que diziam respeito à natalidade e à morbidade 
sempre presentes na forma de endemias (e não apenas de epidemias 
ocasionais) e que possibilitavam a formatação de uma medicina que 
teria por função a higiene pública, a saúde pública. Portanto, depen-
deria de análises de séries que possibilitariam cálculos, previsões e 
estimativas e, consequentemente, políticas direcionadas ao conjunto 
da população, embora necessariamente articuladas com as formas 
disciplinares. Risco e governamentalidade tornaram-se, assim, intrin-
secamente relacionados e cálculos de risco passaram a ser elementos 
centrais das tecnologias administrativas. 

Embora as estratégias biopolíticas tenham por principal fundamen-
to o cálculo e gerenciamento de riscos, essa forma de governo pelo 
risco assume conotações distintas em diferentes estágios, de meados 
do século XVII ao final do século XX. Contudo, estiveram sempre 
marcadas pela sensibilidade específica das formas de controle pautadas 
no cálculo da probabilidade de ocorrência de eventos futuros – base 
da gestão dos riscos. Nessa trajetória, mudam os eventos-foco, assim 
como as tecnologias de gestão. 
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Como afirmam vários autores  –entre eles, ROSEN (1994) e 
ROSE (2001) –, as políticas de saúde do século XIX tinham por 
sustentáculo a coleta e tabulação de informações sobre a população: 
nascimentos, doenças, mortes e os fatores a eles associados. É essa 
forma de gestão, estatística e probabilística, que vai impulsionar o 
duplo movimento, de formalização da epidemiologia e da ciência 
sanitária. Nas palavras de Nikolas Rose: 

Era esta a racionalidade das estratégias de higienistas que buscavam 
identificar, gerenciar e reduzir níveis agregados de morbidade e 
mortalidade por meio da modificação de fatores em uma deter-
minada área geográfica, um habitat ou uma parcela do curso de 
vida que estavam estatisticamente associados com níveis elevados 
de morbidade ou mortalidade. (ROSE, 2001, p. 7).

No final do século XIX, passam a ser adotadas outras estratégias 
que também têm por base o cálculo do risco e que seriam aperfeiçoadas 
no decorrer do século XX – a definição de perfis de risco, calculados 
com o apoio de escalas geradas a partir da definição de fatores de 
risco. Foram elas o foco do clássico estudo de Robert Castel (1987) 
sobre a gestão dos riscos. Desenvolvidas com base na definição de 
grupos de risco para fins de intervenção preventiva, marcam uma 
primeira transição na equação entre direitos e deveres na direção 
de esvaziamento da responsabilidade estatal pela saúde e crescente 
responsabilização de cada cidadão pelo seu Estado de Bem-estar. 

Entretanto, na segunda metade do século XX, a “era da gené-
tica” traz novas mudanças de foco das estratégias regulatórias que 
vão levar à substituição do discurso sobre grupos de risco pelo das 
suscetibilidades individuais (ROSE, 2001, p. 11). Na modalidade de 
suscetibilidade genética, o risco biomédico torna-se progressivamente 
individualizado e clínico. A crescente molecularização da saúde, ba-
seada em vigilância continuada de indicadores (clínicos e genéticos) 
por todos nós, é consequência de fatores diversos, entre eles o próprio 
avanço da tecnologia médica e a tendência neoliberal à minimização 
das funções do Estado. Mas aponta igualmente para mudanças na 
forma como o Estado se posiciona perante a saúde: no dizer de Rose, 
a biopolítica se transforma em bioeconomia. 

Hoje, porém, o argumento para o interesse político na saúde da 
população já não se coloca mais em termos das consequências da 
falta de saúde (unfitness) da população como um todo orgânico 
para a luta entre nações. Ao invés disso, é colocado em termos 
econômicos – os custos da doença (ill-health) em termos de dias 
perdidos de trabalho ou aumento das contribuições previdenciárias 
– ou em termos morais – o imperativo de reduzir as desigualdades 
em saúde. (ROSE, 2001, p. 6). 

Em suma, o Estado perde sua função pastoral – forma de poder 
voltada ao bem-estar do rebanho como um todo. Ou melhor, a função 
pastoral deixa de ser unidirecional (do pastor para o rebanho) para 
tornar-se relacional (com a consequente imposição da comunicação 
sobre riscos e dos consentimentos informados). Retém a responsabi-
lidade adquirida nos séculos XVIII e XIX pelas condições gerais de 
saúde da população (controle da qualidade dos alimentos, saneamento, 
controle das epidemias), mas procura livrar-se das responsabilidades 
adquiridas no início do século XX, ou seja, as de assegurar os indi-
víduos diante das doenças e acidentes. Vê-se, portanto, como aponta 
Rose, uma intensificação das estratégias preventivas, relacionada, por 
exemplo, com o “estilo de vida”, lado a lado ao fortalecimento da 
indústria de seguros (de vida, de saúde) e das obrigações de cada um 
de nós pela manutenção da saúde. “Todo cidadão deve agora tornar-se 
um parceiro ativo na busca da saúde, aceitando sua responsabilidade 
por assegurar seu bem-estar” (ROSE, 2001, p. 6). 

O direito à saúde que se impôs como resultado das reivindica-
ções trabalhistas perante as agruras da sociedade industrial se fez 
acompanhar, como contrapartida, do dever de manter-se saudável, 
fomentado pelas práticas higienistas. Mas, contemporaneamente, esse 
“dever” se transmuta em ambição pessoal ao bem-estar pleno. Ou 
seja, a própria ideia de saúde foi reconfigurada:

[...] a vontade de saúde deixaria de buscar apenas evitar a do-
ença ou morte prematura, e passaria a encodizar a otimização 
da corporeidade de modo a abarcar algo como um “bem-estar” 
total – beleza, sucesso, felicidade, sexualidade e muito mais. Essa 
vontade ampliada de saúde foi fomentada e instrumentalizada por 
novas estratégias de publicidade e marketing no crescente mercado 
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de saúde – medicamentos que não exigem prescrição, planos de 
saúde, sistemas privados de atenção à saúde, alimentação saudável, 
vitaminas e complementos dietéticos e todo o conjunto de práticas 
alternativas de “autocuidado”. (ROSE, 2001, p. 17-18). 

Há, nesse enquadre, um interessante deslocamento no que se refere 
à gestão baseada em cálculos de risco decorrentes da articulação de 
tecnologias diagnósticas de tipo molecular e da ampliação do conceito 
de saúde. Rose as nomeia “suscetibilidade” e “enhancement” (melho-
ramentos). Suscetibilidade é uma forma de lidar com pessoas que 
visa a identificar e tratar problemas com base em sua probabilidade 
futura de ocorrência. Não se trata mais de fatores de risco baseado 
em correlações, mas do sonho de identificar precisamente a variação 
genética que constitui o caminho para determinadas doenças. É trazer 
o futuro para o presente.

Também o enhancement está orientado para o futuro – qualquer 
capacidade do corpo (ou alma) humano está aberta à melhoria por 
meio de intervenções tecnológicas. Porém, o destino dessas interven-
ções não são mais os/as “pacientes”, mas os/as “consumidores” que 
fazem suas escolhas com base em desejos que podem parecer triviais 
ou irracionais, e que são impulsionados pela lógica do mercado mais 
do que por justificativas biomédicas.

Essas transformações nos modos de atuação relacionados à biopolí-
tica, especialmente quando associadas às transformações na esfera dos 
direitos, trazem para o cenário outra estratégia situada na complexa 
interface entre mudanças propulsoras de novos dispositivos ético-políticos 
e novas formas de controle voltadas à comunicação sobre riscos.

A comunicação sobre riscos como prática democrática e 
estratégia de controle

No que consiste a comunicação sobre riscos? Embora reconheça a 
complexidade desse campo, há dois aspectos que gostaria de ressaltar 
para construir o argumento proposto: em primeiro lugar, poderíamos 
entender a comunicação sobre riscos como efeito colateral da refle-
xividade em ciência. Em segundo lugar, há que se considerá-la na 
perspectiva ético/jurídica da comunicação sobre riscos como direito. 

Quanto ao primeiro aspecto, uma das características da moderni-
dade tardia é o imperativo de colocar a ciência nos espaços públicos 
confrontando-a com seus próprios produtos, defeitos e problemas. Essa 
transição em direção à reflexividade se deu, inicialmente, dentro da 
própria ciência: os agentes da ruptura foram os discípulos da aplicação 
crítica dos métodos da ciência à própria ciência. Mas, eventualmente, 
a reflexividade saiu do âmbito da crítica pelos pares e tornou-se um 
movimento social voltado à análise das aplicações práticas da ciência. 
O horror suscitado pelas experiências nazistas, os usos da tecnologia 
para fins bélicos e a crescente turbulência em relação à pesquisa 
genética levaram a uma diversidade de acordos multilaterais para a 
regulação da pesquisa. É nesse contexto que surgem os códigos de 
ética para pesquisa em seres humanos a começar pelo Código de 
Nuremberg assinado em 1947.

Em um cenário de complexidade crescente e diante de preocu-
pações também crescentes do público quanto às novas fronteiras da 
ciência, foi necessário incorporar a comunicação no gerenciamento 
dos riscos, particularmente quando dados derivados do circulo 
esotérico da ciência (FLECK, 1979) são veiculados ao público: 
“em termos práticos, há um requisito atual, em termos legais e 
morais, para que governos e indústrias privadas informem a po-
pulação a respeito dos perigos (hazards) ambientais, tecnológicos 
e à saúde aos quais as pessoas poderão estar expostas (PIDGEON 
et al. 1992, p. 118).

Baruch Fischhoff, discorrendo sobre a evolução da comunicação 
sobre riscos, propõe uma progressão desse campo em sete etapas, 
dentre estas: da visão naive que “basta chegar aos números corretos” 
(FISCHHOFF, 1995, p. 138) passando por perspectivas cada vez 
mais participativas até chegar à postura mais recente de que “tudo 
que tenho que fazer é transformá-los em parceiros” (FISCHHOFF, 
1995, p. 142). Não se trata apenas de desenvolver sensibilidade em 
relação às visões leigas de ciência de modo a tornar a comunicação 
mais eficiente. Trata-se de ressignificar a dicotomia ciência-senso 
comum desconstruindo a aceitação implícita da hegemonia da ciên-
cia. Implica, por exemplo, acatar a informação que os não-cientistas 
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podem ter, como ilustrado no estudo de Brian Wynne’s sobre a 
resposta de fazendeiros da Cumbria às restrições ao movimento 
de suas ovelhas após a chuva radioativa decorrente do acidente em 
Chernobyl em 1996 (WYNNE, 1996). 

É nessa perspectiva que estamos vendo o desenvolvimento de 
diversas estratégias de comunicação, incluindo consultas públicas em 
temas politicamente ou socialmente sensíveis, enquetes de opinião e 
a emergência de jornalismo especializado em ciência. Por exemplo, 
em agosto de 2010, foi realizado um evento conjunto entre a Royal 
Society da Inglaterra e a FAPESP, no qual a cobertura de ciência 
foi um dos temas debatidos. Um dos debatedores, o sociólogo Yurij 
Castelfranchi, da Universidade Federal de Minas Gerais, defendeu 
que o envolvimento do público com o universo científico é im-
portante para a sociedade e fundamental para a própria ciência. 
Castelfranchi sustenta seu argumento contrapondo a atitude positiva 
dos brasileiros em relação à ciência com o desconhecimento sobre 
os modos de funcionamento da pesquisa científica. Por isso mes-
mo, coloca como tarefa do jornalista “transformar essa ‘confiança 
ignorante’ na ciência e na tecnologia em conhecimento real” (sic), 
mostrando ao público, por meio de um jornalismo crítico, como 
a ciência funciona do ponto de vista político e epistemológico. O 
jornalista não seria um vulgarizador, mas “uma ponte entre dois 
mundos” (AGÊNCIA FAPESP, 31/08/2010).

Mas a comunicação sobre riscos insere-se, também, na interface 
entre direitos e judicialização da vida social. De um lado, portanto, 
esse imperativo de comunicação precisa ser analisado no contexto 
histórico dos direitos humanos. Baseando-nos nas reflexões de 
Norberto Bobbio (1996), vivemos hoje o fenômeno da prolife-
ração dos direitos. A era dos direitos clássica, na proposta desse 
autor, incorpora basicamente duas gerações de direitos: a primeira 
concerne direitos à liberdade de fé e à liberdade civil; a segunda 
abarca direitos relacionados com questões sociais. Mas, há direitos 
emergentes – uma terceira geração, que concerne ao direito de viver 
em um ambiente não poluído, e uma quarta geração, ainda como 

horizonte futuro, associada aos desenvolvimentos tecnológicos que 
afetam a identidade genética dos indivíduos.1

É nesse enquadre de direitos que situaríamos a emergência das 
preocupações bioéticas que nos levam à proteção de participantes de 
pesquisas. Proteção esta que consiste em fornecer informações sobre 
objetivos e procedimento, sobre riscos e benefícios, de modo que 
os participantes da pesquisa possam deliberar sobre sua adesão ou 
não à pesquisa. Trata-se, certamente, de uma estratégia de proteção, 
mas não apenas dos “sujeitos”. Os termos de consentimentos, como 
demonstrou Vera Menegon (2006), em sua pesquisa sobre consen-
timentos utilizados em clínicas de reprodução assistida, são muitas 
vezes escritos em linguagem jurídica voltada à proteção, também, 
das instituições e/ou pesquisadores responsáveis pelos procedimentos. 

De maneira geral, nessa circulação de informação, em qualquer 
uma das duas modalidades – disseminação da informação e proteção 
de direitos –, há uma sutil realocação de responsabilidades. Partindo 
do pressuposto iluminista de que somos seres racionais passíveis de 
tomada de decisão, a disponibilização da informação tornaria cada 
um de nós parceiros da gestão dos riscos. Porém, esse pressuposto 
iluminista se situa mais precisamente em modos de ser que tomam 
o conhecimento de si como parâmetro. Perguntamos, entretanto, se 
a postura racional de informação como modo de conhecimento de 
si é capaz de produzir práticas de existência compatíveis com uma 
forma de cuidar onde o cuidado não é delegado ao outro, mas é res-
significado como potência de reconfiguração de uma existência ética.

1 Vale apontar que não se trata apenas de gerações de direitos. Há direitos demandados em 
determinado momento da história, pautados pela coerção às crenças religiosas e às liberdades 
civis. Ou seja, aqueles direitos que “restringiam o poder do Estado e proviam uma área de 
liberdade do Estado a um indivíduo ou a grupos específicos” (BOBBIO, 1996, p. 18). Já 
a questão dos direitos sociais tem relação direta com as transformações sociais que geram 
demandas por trabalho, saúde, educação e, nessa esfera, é que ocorre a maior proliferação 
de direitos. Segundo Bobbio, essa proliferação ocorre em três direções: pelo aumento de 
bens que requerem proteção; pela outorga de direitos a entidades outras que seres humanos 
individuais – como minorias sociais, animais, ambiente/natureza – e pelo reconhecimento 
de especificidades de seres humanos: crianças, mulheres, doentes mentais, etc. A profusão 
de direitos, nessa acepção, pode ser facilmente verificada na série de declarações aprovadas 
nas Assembleias Mundiais da ONU, a partir de 1948.
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Para além do conhecimento de si: o cuidado de si como 
prática de existência

Durante muito tempo, Foucault concebeu o “sujeito” como pro-
duto passivo das técnicas de dominação. Frédéric Gros (2006) propõe 
pensar a obra de Foucault em três momentos: um primeiro voltado à 
disciplina; um segundo referente à biopolítica e um terceiro, quiçás 
inacabado, voltado ao cuidado de si. 

É somente em 1980 que concebe a autonomia relativa, a irredu-
tibilidade, em todo caso das técnicas do eu” [...]. Mas não é que 
“ abandona os processos sociais de normalização e os sistemas 
alienantes de identificação a fim de fazer emergir, em seu virginal 
esplendor, um sujeito livre se auto-criando no éter a-histórico de 
uma autoconstituição pura” [...] esse “indivíduo-sujeito emerge tão 
somente no entrecruzamento entre uma técnica de dominação e 
uma técnica de si. (GROS, 2006, p. 637). 

Foucault vai buscar na Antiguidade as bases históricas do cuidado 
de si que o permitem discorrer sobre a “ética de si” que, segundo ele, 
consiste em fazer da existência o lugar de construção de uma ordem 
que se mantém por sua coerência interna. Portanto, é uma forma 
de existência que não procede nem de uma lei civil, nem de uma 
prescrição religiosa – que não é uma obrigação de todos. Trata-se 
de uma escolha pessoal que, nem por isso, é solitária, pois implica 
a presença do Outro sob múltiplas formas: o outro como diretor de 
existência, como correspondente a quem escrevemos, como amigo e, 
por que não, como pesquisador. 

Essa arte da existência tão presente na Antiguidade clássica se des-
faz, ou vira sombra, na filosofia ocidental que se estrutura a partir da 
ênfase no conhecimento de si. Mas nem por isso desaparece. Adotando 
uma perspectiva dialógica, proporia que é o restabelecimento dessa 
relação voltada ao cuidado de si, e ao fortalecimento das habilidades 
de tomada de decisão, que está em pauta. 

Foucault pergunta, pois, por que, a despeito de tudo, o cuidado 
de si foi desconsiderado no modo como a filosofia ocidental refez sua 
própria história; e passou-se a dar tanta ênfase ao “conhece-te a ti 
mesmo”. Dentre as hipóteses levantadas, há a transformação de um 
princípio que durante séculos foi positivo, em conotações negativas 

para a ética do não egoísmo e para a ética cristã da renúncia de si. 
Mais importante é a explicação que concerne ao problema da verdade. 
Foucault toma, neste caso, como referência primeira, como fundador 
da filosofia moderna, Descartes. “Parece-me que o “momento car-
tesiano”, mais uma vez com muitas aspas, atuou de duas maneiras, 
seja requalificando filosoficamente o gnôthi seautón (conhece-te a ti 
mesmo), seja desqualificando, em contrapartida, a epiméleia heautoû 
(cuidado de si)” (FOUCAULT, 2006, p. 18). 

Esquematicamente, segundo Foucault (2006, p. 21), 
[...] durante todo este período que chamamos de Antiguidade e 
segundo modalidades que foram bem diferentes, a questão filosófica 
de “como ter acesso á verdade” e a prática da espiritualidade (as 
transformações necessárias no ser mesmo do sujeito que permiti-
rão o acesso à verdade) são duas questões, dois temas que jamais 
estiveram separados.

Muitos séculos depois, a história da verdade entra em seu período 
moderno, no momento em que passamos a admitir “que o que dá 
acesso à verdade, as condições segundo as quais o sujeito pode ter 
acesso à verdade, é o conhecimento e tão somente o conhecimento”. 
É isso que Foucault denomina de “momento cartesiano”. Momento 
em que o filósofo (o sábio ou meramente aquele que busca a verda-
de), “sem que mais nada lhe seja solicitado, seu ser de sujeito deva 
ser modificado ou alterado, é capaz, em si mesmo, de reconhecer a 
verdade a ela ter acesso” (FOUCAULT, 2006, p. 22). Há condições 
para isso. Algumas são a ele extrínsecas (não se pode conhecer a ver-
dade quando se é louco; ou então, para ter acesso à verdade é preciso 
ter estudo, formação e inscrever-se em algum consenso científico e, 
ainda, condições morais, como não enganar os pares ou fazer seguir 
normas de pesquisa desinteressada). Mas, basicamente, a verdade é 
definida a partir do/no interior do conhecimento

Portanto, são as formas de conhecimento, especialmente as que 
concernem o conhecimento de si, que precisam ser problematizadas. 
Gros (2006) propõe que, nesse afã de resistência, podemos distinguir 
três formas de luta: contra as dominações (políticas); contra as ex-
plorações (econômicas) e contra as sujeições (éticas). No caso desse 
último tipo de luta, o objetivo principal 
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[...] está em atacar não tanto uma ou outra instituição de poder, 
grupo, classe, elite, quanto uma técnica particular, uma forma de 
poder. Esta forma de poder se exerce sobre a vida cotidiana ime-
diata, que classifica os indivíduos em categorias, designa-os por sua 
individualidade própria, prende-os à sua identidade, impõe-lhes uma 
lei de verdade que é preciso neles reconhecer. É esta forma de poder 
que transforma os indivíduos em sujeitos. (GROS, 2006, p. 658). 

Sobre a reconfiguração possível do cuidado
De acordo com uma tradição que remonta há muito tempo na 

cultura grega, o cuidado de si está estreitamente associado ao pensa-
mento e prática médica: usam-se noções comuns em ambas as práticas 
que tem por foco o conceito de pathos – uma afecção que perturba 
o equilíbrio. E, a partir deste conceito comum, foi possível construir 
uma grade de análise válida para os males do corpo e os da alma.

Na cultura de si, o aumento do cuidado médico foi claramente 
traduzido por certa forma, ao mesmo tempo particular e intensa, 
de atenção ao corpo. Essa atenção é bem diferente daquilo que foi 
a valorização do vigor físico numa época em que a ginástica, o 
treinamento esportivo e militar faziam parte integrante da formação 
de um homem livre. (FOUCAULT, 1984, p. 61).

O que está em pauta é o corpo enfraquecido (ou a alma enfra-
quecida) e ambos requerem atenção. Assim, refletir sobre o cuidado 
de si como estética de existência é, de certo modo, fortalecer essa 
associação tão antiga com os cuidados médicos. Mas o problema que 
se coloca é como desconstruir o privilégio do conhecimento pautado 
na verdade que, incorporada em saberes biomédicos, torna o poder 
assimétrico. Essa assimetria é mais contundente diante das novas 
tecnologias diagnósticas que, como aponta Rose (2001), tornam-nos 
todos portadores de pré-patologias. A questão que se coloca, portanto, 
é de como criar, nas instituições de saúde, espaços que propiciem a 
recriação da relação entre discípulo e mestre, abandonando, ou dei-
xando para um segundo plano, a tão criticada relação médico (ou 
profissional de saúde) – paciente (mesmo que este seja reconfigurado 
como usuário e sujeito de direitos). Talvez sejam as novas formas de 
subjetivação decorrentes justamente da detecção precoce de susceti-

bilidades, aquilo que Paul Rabinow denomina de “biossocialidade”, 
que nos possibilitarão reconfigurar o cuidado de si de modo que a 
clássica figura do mestre passe a ser substituída por uma complexa 
e problemática rede heterogênea de materialidades e socialidades, 
uma vez que “esses grupos terão especialistas médicos, laboratórios, 
narrativas, tradições, e uma pesada panóplia de cuidadores pastorais 
para ajudá-los experienciar, compartilhar, intervir, e “compreender” 
seu destino”. (RABINOW, 1996, p. 102).
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Estratégias discursivas na saúde 
indígena: outra história para contar

INESITA SOARES DE ARAÚJO

Outras histórias
O LAPPIS1 completa dez anos de atividades, nas quais vem im-

primindo algumas marcas. Uma delas é ser espaço de acolhimento e 
valorização de outras histórias. Outros modos de pensar, sujeitos, objetos 
de atenção, metodologias, outras vozes. É esse espírito de alteridade que 
motiva o presente texto, que trata das estratégias discursivas dos que 
estão institucionalmente na periferia do poder e fazem um movimento 
no sentido de relocalização e reinscrição no espaço social e discursivo.

Embora o tema aqui se especifique na saúde indígena, as questões 
que permite tratar estão incluídas no campo da produção social dos 
sentidos no contexto das políticas públicas e da intervenção social. 

Políticas públicas são delineadas com base em discursos que obti-
veram maior legitimidade que os demais. Essa legitimidade é objeto 
de embates e negociações em vários níveis, mas que são lastreados, 
conformados e ratificados no nível simbólico.

A proposta deste trabalho é contribuir para a compreensão da 
importância de se considerar esse nível no contexto das relações entre 
Estado e sociedade, sobretudo em situações que envolvem o controle 
público das políticas de saúde. Que dispositivos enunciativos são 
mobilizados como estratégia pelos atores sociais em torno do mesmo 
objeto de interesse? Como os destinatários das políticas públicas agem 
sobre elas, provocando sua articulação e rearticulação? Quais suas 

1 Laboratório de Pesquisas de Práticas de Integralidade em Saúde. IMS/UERJ.
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estratégias e grau efetivo de negociação simbólica? Quais os modos 
de organização da prática discursiva, num universo sem fins lucrati-
vos, mas que é permeado por interesses políticos e econômicos? São 
algumas questões que nos impulsionam.

No contexto de uma tese de doutorado (ARAÚJO, 2002), estuda-
mos as estratégias discursivas dos índios2 para obter melhor lugar de 
interlocução nas relações com as instituições públicas, visando a um 
efetivo exercício do controle social das políticas de saúde indígena. 
Os índios são talvez a melhor caracterização da alteridade, em relação 
à sociedade não indígena, o que exacerba fenômenos constatados em 
outros contextos: geográficos, culturais e populacionais.

De tudo o que foi estudado, privilegiaremos aqui o modo como 
os índios manejam o discurso dos brancos a seu favor, no âmbito 
do controle social, tendo como cenário empírico a III Conferência 
Nacional de Saúde Indígena. Estamos falando, pois, de um objeto 
datado, e é possível que o cenário tenha se modificado. As questões 
levantadas parecem-nos, porém, atuais; mais que isso, transcendem 
a sociedade indígena, sendo aplicáveis a vários contextos e segmentos 
sociais em sua relação com as instituições de saúde. 

Refletores
Entre os autores que nos emprestaram suas reflexões, ressaltamos 

dois que lançam luz sobre as questões privilegiadas e permitem divisar 
processos e práticas habitualmente despercebidos: Homi Bhabha e 
Norman Fairclough. A conversa com ambos apoiou-se em pressu-
postos que desenvolvemos em trabalho anteriores (ARAÚJO, 2000), 
tomando como fio condutor as ideias de Lugar de Interlocução3 e 

2 “Índios” é uma nomeação genérica que não corresponde à diversidade sociocultural indíge-
na, fazendo parte de uma taxonomia que tem nefastas consequências para as pessoas assim 
nomeadas, constituindo-se uma violência simbólica. O termo “brancos” também ignora a 
heterogeneidade social, institucional e política. Utilizarei ambos os termos, em favor de uma 
maior fluência textual. 
3 Lugar de interlocução é um conceito contextual e relacional, porque só existe num contexto 
de comunicação entre pelo menos dois interlocutores. Os indivíduos ou instituições em 
geral desenvolvem estratégias para melhorar o seu lugar de interlocução, mesmo que disso 
não tenham consciência. Os que estão ao Centro procuram ali se manter e os em situação 
periférica buscam melhores posições.

de Centro e Periferia discursivos,4 importantes para se compreender 
os embates que se estabelecem no plano simbólico, mas com firmes 
ancoragens na prática social. 

Os fatores que promovem o trânsito entre centro e periferia discur-
sivos (motivações, interesses, relações, competências, discursividades, 
dispositivos de comunicação, leis, entre outros) adquirem poder me-
diador quando reconhecidos como legítimos pelos interlocutores. As 
regras da legitimidade são determinadas socialmente pelos contextos 
nos quais operam e que ajudam a constituir e que tanto estabelecem 
as condições prévias de produção dos sentidos, quanto sua dinâmica 
instituinte do presente (BOURDIEU, 1996, PINTO, 1999).

As relações de poder que se estabelecem no plano simbólico ema-
nam, portanto do plano material das relações sociais e a elas afetam, 
constitutivamente. Fairclough (2001) acentua a compreensão desse 
fenômeno, quando diz que o discurso é espaço não só de reprodução 
e manutenção das relações de poder, mas também de transformação 
dessas relações. Para ele, a luta por hegemonia se processa ativamen-
te no âmbito dos discursos, supondo uma dinâmica constante nas 
relações de poder. No reverso, as práticas discursivas são moldadas 
e transformadas pelas relações e luta de poder.

a seleção de textos prévios e de tipos de texto que são articulados 
em uma dada instância (um ‘evento discursivo’ particular) e a ma-
neira como são articulados dependem de como o evento discursivo 
se situa em relação às hegemonias e às lutas hegemônicas – se, por 
exemplo, ele contesta práticas e relações hegemônicas ou se, ao 
contrário, toma-as como dadas. (FAIRCLOUGH, 2001, p. p. 29).

A estruturação de textos e ordens discursivas não é, então, um pro-
cesso pacífico: há luta e as pessoas podem resistir, aceitar ou contrapor.

Fairclough defende, bakhtinianamente, que a linguagem é uma 
forma de prática social. Disto decorre, além da constitutividade 
entre discurso e estrutura social, um reiteramento quanto ao poten-

4 Centro e Periferia discursivos são posições extremas numa escala de poder discursivo. São 
posições, não oposições, porque dependem do lugar de interlocução que cada um ocupa no 
ato comunicativo, lugar que estabelece a quota de poder de cada um nessa relação. São, 
portanto, variáveis (ARAÚJO, 2002).
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cial transformador da prática discursiva. Mas ele não defende que 
as periferias discursivas possam disputar hegemonia em condição 
equivalente aos núcleos centrais, nem que a constituição discursiva 
da sociedade resulte de um livre jogo de ideias. Há nas institui-
ções, nas estruturas materiais concretas, regras que se naturalizam 
e constituem condições de produção das enunciações e da prática 
discursiva. Daí sua ênfase na materialidade institucional, com seu 
poder de impor regras e seus processos de naturalização dos dis-
cursos dominantes.

Fairclough considera que
o discurso como prática política é não apenas um local de luta de 
poder, mas também um marco delimitador na luta de poder: a prática 
discursiva recorre a convenções que naturalizam relações de poder e 
ideologias particulares e as próprias convenções, e os modos em que 
se articulam são um foco de luta (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94)

As principais estratégias de luta seriam as que promovem a na-
turalização dos discursos e de suas regras de produção, circulação 
e consumo e as que desvelam tal prática, pela desnaturalização. 
Lembramos que essa luta nem sempre é perceptível às pessoas, que 
agem num espaço pré-construído, um território preexistente de regras, 
convenções, sentidos naturalizados na prática social. Homi Bhabha 
(1998) permite aprofundar a compreensão desses fenômenos, quando 
politiza a teoria da enunciação e nos traz a “terceira enunciação”, 
espaço intersticial onde emergem as vozes que desestabilizam os 
sentidos e apresenta sua concepção de hibridismo como forma de 
resistência à dominação (simbólica ou não).

O conceito de hibridismo pode ser apropriado tanto por uma 
visão integrada, quanto por uma de crítica política (ARAÚJO, 2002). 
No primeiro caso, favorece os processos culturais de “assimilação”, 
“aculturação”, ou “integração”, termos que remetem para o oculta-
mento das distinções culturais e linguísticas e repressão às tradições 
e lealdades, substituindo-as por outras, próprias da ordem dominante. 
Baumann (1998, p. 9) chamou a isto de estratégia antropofágica, 
que visa a transformar em idêntico aqueles que não estão dentro dos 
parâmetros de controle da alteridade. Para os que não se submetem, 

a outra estratégia, a antropoêmica, vomita os estranhos, banindo-os dos 
limites do mundo ordeiro.5

Num enfoque crítico, porém, “hibridismo” permite compreender as 
estratégias de trânsito entre posições discursivas de centro e periferia 
e práticas discursivas estratégicas que costumam aparecer como ambi-
guidade, adesismo ou falta de confiabilidade. Permite entender, p.ex., 
como e por que os índios, nas relações com a sociedade, operam no 
campo discursivo do Outro. Os discursos indígenas, consequentemen-
te, a identidade social e política dos índios são construídos, muitas 
vezes, no campo de força e categorias do interlocutor de maior capital 
simbólico. Eles se veem instados a desenvolver suas estratégias num 
espaço de imagens construídas pelos brancos e às quais eles devem 
corresponder: ecologia, meio ambiente, poluição, identidade, natureza, 
etnia... Eles aprendem a articular as coordenadas da tradição com 
os parâmetros discursivos que lhes são impostos, numa hibridização 
dos sentidos, na qual os mais fracos têm como alternativa a clan-
destinização do seu próprio discurso, em favor daqueles dominantes. 

Bhabha (1998, p. 165) desenvolveu esse enfoque, que considera 
que hibridismo “não é um terceiro termo que resolve a tensão ente 
duas culturas [...] em um jogo dialético de ‘reconhecimento’, mas 
sim um deslocamento de símbolo a signo, (que) cria uma crise para 
qualquer conceito de autoridade baseado em um sistema de reconhe-
cimento”, vindo daí seu poder político de resistência. Quando um 
grupo discriminado por uma classificação que confere às pessoas a 
propriedade simbólica do termo (selvagem, p.ex.) se apropria dos 
signos da cultura dominante, impossibilita essa estigmatização. Os 
índios vêm realizando esse deslocamento, numa resistência mimética 
(ALBERT, 1995) que desequilibra as relações de poder, porque dis-
solve a diferenciação na qual se apóiam os sistemas de autoridade. 

A presença da autoridade já não é imediatamente visível, suas 
identificações discriminatórias já não têm sua referência de auto-
ridade ao canibalismo dessa cultura ou à perfídia daquele povo. 

5 Isto ocorre através principalmente da atribuição de identidades estigmatizantes: para os 
que não se enquadram na ordem do mercado, concreto e simbólico, para os que resistem 
ao lugar que lhes é designado na cena social e discursiva, a exclusão.
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Como uma articulação do deslocamento e da deslocação, é agora 
possível identificar “o cultural” como uma disposição de poder. [...] 
O objeto híbrido, por outro lado, conserva a semelhança real do 
símbolo autorizado mas reavalia sua presença, resistindo a ele [...] 
após a intervenção da diferença. O poder desta estranha metoní-
mia da presença consiste em perturbar de tal forma a construção 
sistemática (e sistêmica) de saberes discriminatórios que o cultural, 
antes reconhecido como o meio da autoridade, se torna virtualmente 
irreconhecível (BHABHA, 1998, p. 166-7).

Diante dos efeitos da resistência mimética, nefastos ao status 
quo, renovam-se as estratégias de diferenciação. Atualmente, pode-se 
observar isto nas novas categorias, aparentemente inclusivas, porém 
discriminatórias: são as margens, as periferias, os excluídos, as mi-
norias, os despossuídos que passam a ocupar um lugar privilegiado 
nos discursos... do Centro. São novamente falados, seu lugar é de 
objeto, não há uma disposição de repartir o poder discursivo. Seu 
lugar de fala continua sendo subalterno. 

Discursos, porém, tanto consolidam uma situação de dominação 
quanto possibilitam sua transformação. A saúde indígena mostrou-se 
um campo propício para entender essas possibilidades, permitindo 
levantar a hipótese de uma reação, pelos setores periféricos, a partir 
do manejo dos discursos centrais. As estratégias discursivas dos índios 
para obter melhores lugares de interlocução desenvolvem-se em vários 
espaços e situações. Privilegiaremos aqui os lugares de exercício do 
controle social, na sua instância máxima, a Conferência Nacional de 
Saúde Indígena (CNSI). 

A III CNSI e as estratégias discursivas
A mobilização em torno da III CNSI6 foi intensa em todo o 

movimento indígena, considerando-se que era a primeira a respeitar 
a paridade numérica entre índios e não índios e por ter havido oito 
anos desde a última conferência.

Quase mil pessoas reuniram-se para debater e decidir os rumos 
das políticas de saúde indígena nos anos seguintes. Metade eram 
representantes dos povos indígenas; os demais, funcionários dos ór-

6 Luiziânia-GO, 14-18/05/2001.

gãos da saúde indígena, assessores, estudiosos, membros de ONGs, 
profissionais da área médica, antropólogos, sociólogos e outros interes-
sados, todos com seus discursos, armas na luta pelo poder simbólico 
(BOURDIEU, 1989), que ali se traduzia no direito de influir sobre 
a condução das políticas públicas do setor. 

Outro fator de mobilização era a coincidência com as comemora-
ções dos 500 anos de fundação do Brasil pelos portugueses, quando 
circularam intensamente discursos de desculpas e reparação aos índios 
pelas violências e perdas sofridas historicamente, capitalizados politi-
camente pelas organizações indígenas e de assessoria.

Controle social e luta simbólica
Na III CNSI, ocorreu o encontro/confronto entre duas forças 

discursivas com poder para a definição de políticas em saúde: a que 
vinha das aldeias, conselhos locais e distritais e organizações indígenas 
e a que vinha dos órgãos responsáveis pelas políticas. Não são forças 
homogêneas – cada uma é arena de embates pelo direito de definir 
os rumos da saúde indígena – nem impermeáveis: há articulações, 
que integram as estratégias dos indivíduos e grupos.

As estratégias, de fortalecimento do lugar de interlocução, com 
vistas ao protagonismo no controle social em saúde, se diferenciam 
dependendo do interlocutor: manutenção de uma situação hegemô-
nica ou conquista de uma parcela de poder nas políticas de saúde, 
prevista em lei, mas não existente na prática. Enquanto gestores e 
técnicos visam ao reconhecimento da legitimidade de suas decisões, 
índios querem o controle social em toda extensão, querem participar 
da concepção e gestão das políticas, incluindo o controle dos recursos. 
“Participação plena significa tomar a direção. O futuro está em nossas 
mãos porque não somos mais passados para trás”.7

Todos lançam mão de estratégias de controle da enunciação, 
confirmando a tese de Fairclough sobre o discurso como espaço de 
luta e transformação social. Impossível, aqui, trazer a profusão de 
evidências dessas estratégias: mencionamos apenas alguns exemplos 
do manejo da fala e do lugar de interlocução.

7 Escrawen Sompré, índio Xerente, ao participar de uma mesa-redonda na III CNSI.
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Os discursos da reparação
“Estamos de luto. Até quando? Vocês não se envergonham dessa 

memória que está na nossa alma e no nosso coração? Nós vamos 
recontá-la por justiça, terra e liberdade”. As palavras de Matalawê 
Pataxó8 falam da estratégia de reinscrição do passado na textualidade 
do presente, com o fim de modificar este presente. Ao convocar a 
memória dos 500 anos e reivindicar “outros 500”, os índios manejam 
mitos, história, o discurso midiático, o das assessorias, narrativas 
diversas para obter não só uma inscrição no tempo presente quanto 
condições de questionamento desse tempo. Assim, constroem outro 
lugar de interlocução, configurado por um novo capital simbólico.

O passado narrado em novo contexto histórico e enunciativo 
desestabiliza o presente e modifica as regras discursivas que o cons-
tituem. Na IIICNSI, esse discurso era convocado para reivindicar 
outra distribuição dos poderes discursivos. “Agora podemos falar, mas 
durante 500 anos não pudemos nem cantar, em favor do progresso”.9 
Este enunciado ao mesmo tempo fala de uma consciência histórica 
sobre as injustiças sofridas e aponta para a compreensão de que as 
circunstâncias no presente lhes são favoráveis e para a intenção de 
intervir na construção de outra história.

Esse discurso operava junto com o do valor e legitimidade do 
conhecimento indígena, que, desprestigiado por séculos, hoje é 
considerado moeda de valor no mercado (simbólico ou material), 
sendo estratégico nos campos da biotecnologia e do desenvolvimento 
sustentado. Na saúde, o movimento no sentido de reconhecer o saber 
tradicional como componente das políticas de saúde é incipiente. As 
lideranças indígenas percebem este ponto como nevrálgico para o 
controle social: ou são respeitados suas representações e modos de 
agir na saúde ou o controle reduzir-se-á a um ritual de homologação 
do modo branco de compreender e fazer saúde indígena. “O conhe-
cimento é nosso, nós é que sabemos o que fazer”.10

8 Missa de abertura da 38a Assembleia da CNBB (26/04/2000).
9 Frase pronunciada por um índio do Alto Solimões, cujo nome não conseguimos anotar.
10 Frase pronunciada por Clóvis Ambrósio Wapixana.

Cicatrizes dos sentidos
Os discursos da reparação são cicatrizes do sentido. Cicatrizes mal 

fechadas, que circunstancialmente abrem-se novamente em feridas, 
clamando por atenção. Cada cicatriz tem uma história para contar. 
No plano enunciativo, a cicatriz é feita de uma memória discursiva, 
que pode ser rearticulada em novas bases, sempre que a situação o 
exigir, em processos de negociação dos sentidos. As feridas abertas 
são feitas do presente histórico e discursivo, provocadas pelos acon-
tecimentos do momento, são produtos e produzem novos discursos. 
Nas comemorações dos 500 anos, as violências contra os índios abri-
ram cicatrizes antigas e as feridas estavam expostas, condicionando 
a prática discursiva e os rumos da saúde indígena. Essas cicatrizes 
incluem a história das relações interétnicas, das violências físicas e 
simbólicas sofridas, dos muitos programas oficiais que não cumpriram 
as promessas. Cicatrizes e feridas exercem coerções sobre as políticas 
públicas, nos espaços de gestação ou na sua implantação. 

Nos momentos de crise, questionar a legitimidade dos lugares 
de interlocução fica mais fácil. Foi o que ocorreu na CNSI, quando 
uns jogaram com os lugares constituídos, outros com as condições 
favoráveis para a mudança, transformando-a em espaço de luta pela 
reinvenção das regras discursivas e redistribuição do poder.

A palavra como espaço de luta e o controle da palavra como 
estratégia

Na IIICNSI, a palavra foi espaço e objeto de luta. Tratava-se, é 
claro, de um evento regido por palavras – regulamento, programa-
ção, relatórios, moções, abaixo-assinados, diagnósticos, avaliações, os 
documentos escritos são próprios desse tipo de reunião.11 Referimo-
nos, porém, às estratégias discursivas em torno da palavra, mais 
propriamente ao controle do direito de falar e da autoridade no falar 
e à construção do lugar de interlocução, estratégias que fizeram da 
CNSI num espaço de confirmação da luta que se processa no âmbito 
do discurso, com vistas às mudanças societárias. Muitos tomaram 
a palavra e, apesar da diversidade de estratégias, podemos dividi-las 

11 Mesmo que metade dos participantes tenha pouco trato com a língua escrita...
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em dois blocos: as do movimento indígena de saúde, por suas lide-
ranças, e as do Estado, representado sobretudo pelo coordenador de 
operações da FUNASA naquele momento.12 

Passemos às estratégias dos núcleos centrais para manter sua po-
sição hegemônica no cenário discursivo da saúde indígena e às dos 
núcleos periféricos para propor outro ordenamento e uma melhor 
distribuição do poder simbólico.

O principal elemento desse embate parecem ter sido as normas 
disciplinadoras do direito de falar, consolidadas no regimento da 
CNSI. Em torno deste foram montadas as estratégias pela sua 
manutenção ou pela sua transgressão ou flexibilização. O regi-
mento, secundado pela programação, determinava quem, quando 
e o que falaria, funcionando como uma camisa de força sobre 
a enunciação e exercendo coerção sobre os discursos circulantes. 
Considerando-se que regimentos pertencem a uma ordem de dis-
cursos com nomenclatura específica, não acessível para a metade 
indígena da conferência, temos uma estrutura de poder desfavorável 
para o exercício da participação. Outro elemento, não linguístico, 
funcionava sutilmente no controle da fala: a disposição dos lugares 
no auditório. O espaço estava ordenado, correspondendo os lugares 
físicos aos lugares de fala que cada um podia ocupar – delegados, 
convidados, técnicos e assessores, delegações que necessitavam de 
intérprete e a mesa principal, onde se alternavam palestrantes e 
autoridades. Embora operacional, essa arrumação constituía-se em 
um elemento coercitivo e atribuía sentidos às falas.

12 Aqui designado “o Coordenador”. Figura central e liderança na saúde indígena, coordenador 
político do processo de mudanças estruturais e operacionais então em curso. A partir de 1999, 
quando a FUNASA recebeu a plena responsabilidade pela saúde indígena, o Coordenador 
viabilizou e sistematizou o debate sobre a implantação dos DSEI como forma de efetivação do 
controle social, além de prover as medidas necessárias para sua operacionalização. Seu consi-
derável capital simbólico favorecia a obtenção de recursos financeiros para a saúde indígena e 
permitia ampliar as parcerias institucionais. Gozava de respeito, prestígio e ascendência sobre 
muitas lideranças indígenas, sobretudo pela condução da negociação de interesses, com ganhos 
para os índios maiores que os períodos anteriores. O Coordenador era o representante-mor 
dessa entidade, o Estado e assumiu esse lugar de interlocução, presidindo a Conferência, 
convocada pelo Ministério da Saúde e organizada pela FUNASA, então controladora das 
políticas de saúde indígena e dos recursos para sua viabilização. 

De regras e transgressões
Comentaremos episódios pontuais em duas sessões plenárias: a 

inicial, com a apresentação das delegações e a aprovação do regi-
mento e a última, quando se discutiu e aprovou o documento final 
da conferência.

“Não me venham com questão de ordem, quando estamos 
fazendo tudo dentro da ordem!” Esta frase, dita algumas vezes pelo 
coordenador, negando a fala a participantes que tentavam intervir na 
condução das sessões, alegando “questão de ordem”, traduz a tônica dos 
embates. “Questão de ordem”, “moção”, “maioria simples”, “solicitações 
de destaque”, são termos que para uns, integram um discurso naturali-
zado, lógico e coerente, constitutivo do modo de agir em sociedade: “os 
tipos de discurso tendem a transformar em rotina formas particulares 
de recorrer a convenções e a textos e a naturalizá-las” (FAIRCLOUGH, 
1998, p. 115). Para outros, palavras sem significação, que podem ser 
investidas por sentidos circunstanciais. O coordenador recorreu muito 
a estes termos, mas também lançou mão de ironias e de formulações 
incompreensíveis para muitos participantes, como “modelo de Estado” 
e “isto é só uma questão semântica”. Não admitia desvios das regras 
formais, usando a lógica da organização e da hierarquização de res-
ponsabilidades para desqualificar os que a criticavam. “Mas, as regras, 
uma vez percebidas suas contradições com outros interesses, podem 
virar plataforma de lutas para redefinir seus limites e suas relações” 
(FAIRCLOUGH, 1998, p. 97). 

Os delegados índios se estendiam muito nas falas, não raro ten-
tando intervenções “fora de hora”. Tal atitude poderia ser explicada 
pela falta de prática com o disciplinamento da fala e pelo valor 
performático da palavra. Muitas etnias não têm prática de organizar 
nem normatizar a fala, em espaços coletivos. A rígida ordem de uma 
sessão plenária funciona como violência, condiciona as chances e 
modifica os termos da participação individual. 

Se o falar não é disciplinado, é extremamente valorizado, quanto 
mais falar nos espaços dominados pelos brancos. Falar qualquer coisa, 
em qualquer língua, mas falar, se fazer presente pelo ato político da 
enunciação. Quem fala carreia prestígio diante dos parentes e acumula 
capital simbólico nas organizações indígenas. Os delegados subiram 
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muito ao palco para falar, tomaram muito o microfone, tiraram mui-
tas fotos falando (mesmo antes das sessões, numa encenação em nada 
devedora à promovida pela mídia). Num dado momento, diante do 
excessivo prolongamento da sessão, a mesa, usando a lógica deste tipo 
de evento, tentou limitar o número de inscrições, cortando aquelas cujo 
teor repetisse anteriores. A reação foi clamorosa e eficaz: falar, para os 
delegados índios, não era um mero ato de expor um pensamento, mas 
parte das estratégias políticas e discursivas nas quais “acrescentar não 
soma, mas serve para perturbar o cálculo de poder e saber, produzindo 
outros espaços de significação subalterna” (BHABHA, 1998, p. 228). 

A leitura do regimento, para aprovação, foi intensamente 
pontuada por expressões de desconfiança e rebeldia. “Temos que 
propor, não discutir o que vocês propõem. Vocês já propuseram, agora 
é nossa vez”.13 Foram frequentes protestos quanto ao autoritarismo 
do documento, feito sem a participação deles. Pressupondo-se leitu-
ra prévia dos delegados, estava prevista aprovação sumária. Houve 
forte pressão para sua leitura em plenário. O coordenador ironizou: 
“alguém tem dificuldade de ler?”, mas foi obrigado a ceder. Celina 
Baré, dirigente da COIAB,14 reagiu à rapidez da leitura das propostas 
e do processo de aprovação: por ser um texto com termos formais e 
de pouco domínio pelos presentes, não permitia compreender, pen-
sar e votar conscientemente. Conseguiu ampliar os dois minutos de 
debate para “até que a plenária seja esclarecida”. Ao fim, delegados 
indígenas questionaram a prerrogativa do coordenador em resolver 
os “casos omissos”. A questão foi a voto e decidiu-se que seria atri-
buição da plenária. 

“A gente luta desde a comunidade, depois a conferência re-
gional, a gente chega aqui e é ele a autoridade, domina e faz 
o que quer. Não adianta nada. A gente aprova o que ele quer, 
sem entender o que está aprovando”. Sendo de um povo com uma 
experiência conturbada de relações interétnicas, Alírio Tikuna detectou 
as contradições de um processo que oscila entre as intenções demo-
cráticas e as práticas autoritárias. O percurso até a conferência, por 

13 Frase proferida por uma liderança Caingangue.
14 COIAB: Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.

parte dos índios, é muito compartilhado: inicia-se na aldeia, continua 
no conselho local, amplia-se no conselho distrital, consolida-se na 
conferência macrorregional e finalmente chega à conferência nacio-
nal. Nesta, o processo inicia-se em plenário, segue com o debate de 
temas específicos nos GTs, cujos resultados são sistematizados pelos 
relatores, que em grupo produzem o documento final, que volta à 
assembleia, para aprovação. Como a CNSI é teoricamente a instância 
máxima de definição das políticas de saúde indígena, pode-se dizer 
que as condições estruturais de controle social estão dadas. Porém, 
as forças centrípetas do campo da saúde lutam para transformar o 
controle em uma “participação consentida”, facilitadora da implantação 
dos programas oficiais. Por outro lado, o bloco discursivo do Estado 
não é uníssono; sendo cenário de embates pelo poder simbólico, 
verificando-se em todas as etapas do processo participativo uma 
luta entre os diversos interesses em cena. A revolta de Alírio Tikuna 
estava em se dar conta das estratégias discursivas que evidenciavam 
o aparente engodo do “controle social” e da dificuldade das forças 
centrífugas em se contraporem a tal. 

Algumas práticas discursivas são evidentes. Outras, porém, bene-
ficiam-se do mecanismo de rotinização e naturalização do modo de 
utilizar textos e convenções ou determinadas ordens de discurso. É 
o caso dos relatores de GTs e dos que elaboram o texto final a ser 
votado. Ali, na produção de um novo texto, imprimem suas marcas de 
autoria e influem decisivamente para o resultado final da conferência. 

Na apresentação, a plateia aplaudia intensamente índios e 
índias que galgaram posições sociais habitualmente ocupadas por 
brancos: secretários municipais, vereadores, presidentes de câmaras 
legislativas, professores, religiosos e um prefeito. Estava em jogo o 
reconhecimento público da igualdade de competência indígena frente 
à sociedade nacional e o capital social e cultural assim acumulado 
revertem em capital simbólico relevante na luta pelo controle social, 
favorecendo melhores lugares de interlocução.

A representatividade numérica é uma das moedas utilizadas 
nesta economia discursiva. Os povos indígenas foram reduzidos a 
números populacionais irrisórios, tendo a maioria das etnias menos 
de mil pessoas. Este é um dado relevante nas políticas de saúde, 
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tanto pela responsabilidade do Estado em evitar a extinção desses 
grupos, como pelo planejamento das ações epidemiológicas. Neste 
panorama, pertencer a uma etnia numerosa representa poder sim-
bólico, caso dos Yanomâmi (8 mil), Tikuna (30 mil) ou Guarani 
(50 mil pessoas). Os índios fazem dessa contabilidade estratégia de 
negociação. Exemplificando, no GT sobre Recursos Humanos, diante 
da possibilidade de incluírem a recomendação de intercâmbio dos 
técnicos, proposta que os Pataxó Hã-hã-hãe recusavam, um deles 
se insurgiu: “Nós aqui representamos 5 mil parentes! Aquilo que 
a gente entender que não é bom prá nós, tem que ser levado em 
consideração!”. A proposta foi suprimida. 

Como a sessão de debates após uma mesa se estendesse muito, 
um dos participantes, o Secretário de Políticas do MS15 precisou 
sair antes que o plenário formulasse todas as perguntas. Pela 
regra, as respostas seriam dadas apenas depois de todas as perguntas. 
O auditório reagiu indignado ao anúncio da saída. “Conferência só 
tem a cada 10 anos, ele veio aqui e é para servir a gente, tem que 
ficar!”, gritou um delegado ao microfone e estabeleceu-se uma tensa 
e intensa negociação, sendo recusada pelo plenário a alternativa su-
gerida pela mesa de apressar as perguntas, suprimindo as repetidas. 
O secretário justificou-se com um compromisso no MS, obtendo as 
respostas: “Na verdade você não tem compromisso com coisa ne-
nhuma!” e “A conferência está marcada há muito tempo! O Brasil 
todo está sabendo!”

O episódio pareceu-nos o estopim para que explodisse um anta-
gonismo latente, que apenas encontrava uma válvula de escape nas 
escaramuças de alguns delegados com o Coordenador. O que nos 
chamou atenção, porém, foi como culminou o impasse: após suces-
sivas votações, o plenário concordou que o Secretário respondesse às 
perguntas feitas até então. Ato contínuo, dois delegados imediatamente 
inscritos para falar subiram de cada lado do palco, e “autorizaram” 
a fala do secretário: “Você vai falar porque eu, que estou inscrito 
na vez, estou permitindo”. Desta forma, confrontando o pressuposto 

15 Cargo politicamente importante na definição das políticas de saúde indígena.

unitário e universalista da autoridade com a diferença cultural de seu 
momento histórico da enunciação (BABHA, 1998, p. 169), legitima-
ram a decisão, recusando a condição subalterna diante da autoridade. 

Nesta tensão discursiva em que se manifesta o antagonismo 
entre duas lógicas distintas, podemos divisar melhor o potencial 
transformador das intervenções dos delegados indígenas se reconhe-
cermos o quanto o discurso governamental comporta uma recusa 
da diferença cultural e histórica. Mas o que está sendo recusado só 
pode ser percebido nas estratégias de controle da fala através das 
suas condições enunciatórias e não no plano do enunciado, pelo 
efeito de naturalização das regras discursivas. Por outro lado, ao se 
posicionarem contra essas regras, mobilizando contraestratégias que 
também evocam uma condição enunciatória particular, os índios 
“ao mesmo tempo desafiam as fronteiras do discurso e modificam 
sutilmente seus termos, estabelecendo outro espaço [...] de negociação 
da autoridade cultural. E o fazem sob o olho do poder, através da 
produção de saberes” (BABHA, 1998, p. 172) e lugares de interlo-
cução diferenciados, mais fortalecidos.

Sob o olho do poder: a democratização simulada
Uma parcela dos núcleos centrais estabelece alianças com os 

núcleos periféricos, por convicção ou modo de fortalecimento de 
seu lugar de interlocução. Essas alianças são fatores de mediação 
entre posições discursivas de poder. Uma das formas de manifestar e 
fortalecer as alianças é a “democratização do discurso, envolvendo a 
redução de marcadores explícitos de hierarquia e assimetria de poder 
entre pessoas com poder institucional desigual” (BABHA, 1998, p. 
129), no caso, entre agentes das organizações da saúde e índios. A 
redução desses marcadores – p.ex., conceder aos núcleos periféricos 
o acesso a tipos de discurso de prestígio, como ocupar lugar de 
palestrante em mesas de autoridades – encobriria outras assimetrias 
de poder, que se tornam mais sutis, portanto mais eficazes. Exem-
plificando, na conferência, todos em princípio podiam se expressar, 
mas os coordenadores e relatores das sessões eram os representantes 
das organizações não indígenas.
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Ao identificar as regras discursivas e seu uso estratégico como 
forma de poder, os índios estão também percebendo o caráter con-
traditório dessas estratégias de “dar com uma mão e tomar com 
outra” e manejando-as a seu favor. Como diz Fairclough, o processo 
de democratização

pode por si mesmo possibilitar mais um campo de luta em que 
os detentores de poder podem sofrer derrotas. [...] A democra-
tização simulada com propósitos estratégicos é uma estratégia 
de alto risco, [...] por ser uma concessão ao poder de forças 
democratizantes tanto quanto um movimento para combatê-lo. 
Usar as formas do discurso democratizado [...] torna implícitas 
certas afirmações sobre a natureza dos relacionamentos sociais 
[...], que não são sustentáveis [...]. O resultado pode ser uma 
contradição na prática discursiva entre as formas e o conteúdo 
do discurso democratizado, que pode tornar-se uma área de luta. 
(BABHA, 1998, p. 271).

 Retornemos, porém ao hibridismo como estratégia. Na 
CNSI, os delegados indígenas falaram do lugar estabelecido para eles, 
para questionarem esse lugar e as regras de sua demarcação. Como 
diz Fairclough, quando interlocutores 

combinam convenções discursivas, códigos e elementos de ma-
neira nova em eventos discursivos inovadores estão, sem dúvida, 
produzindo cumulativamente mudanças estruturais nas ordens 
de discurso: estão desarticulando ordens de discurso existentes e 
rearticulando novas ordens de discurso, novas hegemonias discur-
sivas. (BABHA, 1998, p. 129).

É por este mecanismo que recusam o controle social como um 
discurso aprisionado por uma moldura que enfraquece seu caráter 
emancipador e reinventam esse conceito, em novas bases. Dessa for-
ma, alteram a composição de forças no cenário da saúde indígena, 
melhorando sua posição e fortalecendo seu lugar de interlocução. 
Assim, inauguram outro lugar cultural e político de negociação ou de 
enfrentamento, mas dentro dos espaços tradicionais de poder. Quando 
os índios mimetizam o discurso branco, o enfraquecem. Um cacique 
da comunidade, modo como muitos delegados se apresentaram na 

CNSI, fala de um lugar híbrido, que põe em cheque as estratégias de 
dominação e reclama reconhecimento da sua capacidade de articular 
realidades como forma de resistência.

Em contraposição, o discurso governamental apóia sua autoridade 
no conhecimento do que seria a verdade referencial. Bhabha defen-
de, considerando a “terceira enunciação” como espaço de contra-
hegemonia, que o processo enunciativo das minorias quebra esse 
status, que se funda na exigência culturalista tradicional de um modelo, 
uma tradição, uma comunidade, um sistema estável de referência. Essa 
exigência parece ainda estar na base das relações interétnicas, que 
estão sendo alteradas na nova conjuntura discursiva dos índios. É ela 
que sofre o impacto da articulação de novas exigências, significados e 
estratégias culturais. Bhabha afirma que a luta se dá 

entre o tempo e a narrativa historicistas, teleológicos ou míticos, do 
tradicionalismo – de direita ou de esquerda – e o tempo deslizante, 
estrategicamente deslocado, da articulação de uma política histórica 
de negociação (BABHA, 1998, p. 64).

Discursos emanados de vários campos formaram um espaço 
enunciativo favorável ao reconhecimento dos direitos indígenas, como 
o dos 500 anos, o da legitimidade dos saberes tradicionais e o do 
controle social. Porém, estas são construções discursivas do mundo 
não indígena. O que esses discursos trazem como expectativa – re-
conhecimento, pelos interlocutores indígenas, de sua inspiração e 
intenção democrática – não se confirma, ao serem apropriados no 
contexto de lutas pelo poder simbólico, onde ficam evidentes as ten-
tativas de manutenção do status quo, que dão substância ao conceito 
de “democratização simulada”. Contra estratégias de desequivalência, 
estratégias desviantes. 

Lembramos, porém, que a perspectiva aqui é de luta, mas para 
criar melhores condições de participar no mercado simbólico e dis-
putar o “poder de fazer ver e fazer crer” e assim interferir nas polí-
ticas de saúde. E numa perspectiva de mercado, que remete para a 
negociação, não cabem apenas antagonismos, mas também acordos, 
alianças, concessões, avanços e recuos.
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Outras possibilidades
Já foi a época em que a borduna falava. 
Agora quem fala é a caneta16 

Argumentamos que os índios estão reescrevendo a história das 
relações interétnicas através do manejo de estratégias discursivas e 
que o controle social na saúde é um dos espaços onde isto ocorre. 
Através do exercício do controle social, eles buscam ingerir sobre as 
políticas públicas que lhes dizem respeito. Por ser um instrumento 
regulatório e de discriminação positiva, uma política pública é lugar 
de exercício de poder. É nesta perspectiva que as estratégias indígenas 
crescem em importância, mais ainda se considerarmos que a situação 
da saúde indígena segue calamitosa. Às doenças provenientes da bai-
xa imunidade da população frente ao contato interétnico (malária, 
tuberculose, infecções respiratórias e intestinais, desnutrição, gripe, 
hepatite, calazar, oncocercose, DST/Aids), somam-se as resultantes de 
mudanças no modo de vida (diabetes, câncer, hipertensão, alcoolismo, 
depressão, suicídio). As taxas de mortalidade são mais altas que as 
da população não indígena, sobretudo considerando a inadequação 
dos sistemas de registro. 

De 2001 para cá, muita água rolou pelos rios da saúde indígena, 
inclusive em 2006 foi realizada a IV CNSI. O que foi relatado aqui 
diz respeito a um momento específico. Seja como for, o controle 
social, em sentido estrito ou ampliado, segue sendo objeto de luta. A 
conquista de um efetivo protagonismo nas políticas de saúde indígena 
não será fácil e pacífica: será produto de luta, articulação, negociação. 
Sobretudo, produto de estratégias discursivas que dão concretude não 
só às teorias de Bhabha, mas também às de Fairclough, quando afir-
ma que “as hegemonias em organizações e instituições particulares, 
e no nível societário, são produzidas, reproduzidas, contestadas e 
transformadas no discurso” (FAIRCLOUGH, 1998, p. 115).

16 Frase de um Xavante, presidente de CDS no Xingu e anotada por Luciana Souza, antro-
póloga da FUNAI, que nos fez o relato. Os Xavante por muito tempo usaram literalmente 
a borduna para trocar presidentes da FUNAI, de onde decorre o termo “xavantada” para 
designar a prática de golpismo. O enunciado mostra a percepção de que os tempos agora 
são regidos por outra ordem discursiva e de poder, a das políticas públicas.

Finalizamos com uma citação do índio Xerente Escrawen Sompré, 
ao participar de uma mesa-redonda na IIICNSI: “O índio tem hoje 
uma arma mortal nas mãos, que é a arma da informação”. Esta 
frase lembra que o acesso ampliado à informação que as tecnologias 
hoje favorecem modificará substancialmente o cenário das relações 
interétnicas, com efeitos sobre o controle social da saúde indígena. 
Aguardemos. 
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A trajetória de mulheres com câncer de 
mama: uma proposta de estudo sobre 
prática avaliativa de integralidade no 

município de Volta Redonda

SUELI ALMEIDA
ROSENI PINHEIRO

Este texto visa a apresentar os principais resultados de pesquisa1 que 
buscou compreender, através dos itinerários terapêuticos de mulheres 
com câncer de mama, com recorte em suas trajetórias assistenciais 
no SUS, como os serviços e as práticas profissionais se organizam no 
município de Volta Redonda, na tentativa de localizar os problemas 
que interferem na garantia de um cuidado integral em saúde. Sendo 
assim, nosso foco está voltado a entender em que medida essas mu-
lheres com câncer de mama tiveram suas necessidades atendidas em 
seus percursos no interior da rede de atenção à saúde desta localidade. 

A escolha de abordar o tema “mulheres com câncer de mama” 
deve-se à situação desse agravo em nosso território, traduzido em 
importante problema de saúde pública, com graves efeitos e reper-
cussões no universo feminino, apesar do contexto de significativos 
avanços tecnológicos, diagnósticos e terapêuticos, capaz de oferecer 
melhor qualidade de vida para essas mulheres e de reduzir as atuais 
taxas de mortalidade (BRASIL, 2007a). 

Diante disso, iniciaremos o texto realizando algumas reflexões sobre 
práticas avaliativas, integralidade e itinerários terapêuticos no campo 
da saúde. À luz dessa discussão teórica serão apresentadas as análises 

1 O estudo é apresentado na íntegra na dissertação de mestrado, com o mesmo título, do 
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva – área de concentração em Políticas, Plane-
jamento e Administração, do Instituto de Medicina Social da Universidade de Estado do 
Rio de Janeiro, defendida no primeiro semestre de 2009.
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e considerações realizadas a partir do material empírico coletado, 
conformadas em duas dimensões: a da organização dos serviços de 
saúde e dos conhecimentos e práticas dos trabalhadores em saúde. 

Práticas avaliativas e integralidade em saúde
A avaliação é um componente fundamental das práticas em di-

versos campos do espaço social. Sua utilização nessas diferentes áreas 
promoveu uma polissemia conceitual e metodológica que nos obriga a 
explicitar que opção teórica utilizamos no presente estudo. Sendo assim, 
a noção de práticas avaliativas no estudo está orientada pela concepção 
de avaliação como mecanismo fundamental de correção de rumo, que 
pretende não apenas medir os efeitos das práticas em saúde, mas so-
bretudo julgá-las. No desempenho desse papel, a avaliação deve estar 
intrinsecamente associada à ação, possibilitando aprendizado diversifica-
do, participativo, não-hierárquico, portador de sentido, interdisciplinar, 
válido, prospectivo e democrático (CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

Contandriopoulos (2006, p. 706) define avaliação delimitada ao 
julgamento de programas sociais: 

avaliar pode ser definido como uma atividade que consiste funda-
mentalmente em aplicar um julgamento de valor a respeito de uma 
intervenção, através de um dispositivo capaz de fornecer informações 
cientificamente válidas e socialmente legitimas sobre ela ou qualquer 
um dos seus componentes, permitindo aos diferentes atores envolvidos, 
que podem ter campo de julgamento diferente, se posicionarem e 
construírem (individual ou coletivamente) um julgamento capaz de ser 
traduzido em ação. Este julgamento pode ser resultado da aplicação 
de critérios e de normas (avaliação normativa), ou, ser elaborado a 
partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa).

Entretanto, adotamos o ajuste proposto por Vieira-da-Silva (2005), 
que critica o caráter restrito do conceito à dimensão instrumental da 
ação. A autora entende que a avaliação toma como objeto desde as 
práticas do cotidiano até aquelas relacionadas com o trabalho, o que 
envolve as intervenções sociais planejadas, e, nesse sentido, aponta a 
necessidade de substituir o termo “intervenção” por “práticas sociais”.

Traduzindo as práticas avaliativas para nossa realidade, nota-se que o 
acompanhamento das diversas experiências de atenção à saúde em curso 

no país vem se dando principalmente por meio de avaliação normativa, 
com priorização de aspectos como: cobertura, produção de serviços e 
indicadores de impacto epidemiológico, como é o caso do Programa 
de Saúde da Família (SILVA JÚNIOR; MASCARENHAS, 2006). 

Entretanto, esta forma de avaliação não é capaz de perceber as 
diferenças qualitativas dessas experiências, ou seja, de avaliar como 
as práticas em saúde se organizam para dar respostas às diversas ne-
cessidades de saúde da população. Por conta disso, diversos autores 
defendem a complementação do processo de monitoramento com 
pesquisas avaliativas, no sentido de tornar evidentes aspectos da 
qualidade da atenção prestada, no tocante aos processos de trabalho 
das equipes, às relações com os usuários e à integralidade em saúde, 
conforme apontado por Silva Júnior e Mascarenhas (2006).

Apesar de esforços recentes de diversos autores2 na reflexão teórica 
e na realização de pesquisas empíricas voltadas ao estabelecimento 
de critérios que permitam avaliar a integralidade na atenção à saúde, 
é importante colocar a insuficiência de metodologias que se propo-
nham a avaliar o cuidado e os serviços de saúde, sob a perspectiva 
da integralidade e na percepção de seus usuários. 

Já que a integralidade é um termo que assume o caráter polis-
sêmico e polifônico, e tendo em vista sua importância no presente 
trabalho, definir com mais clareza o sentido que foi empregado no 
estudo é uma tarefa imprescindível. Desta forma, quando se coloca 
a integralidade como uma questão a ser considerada na avaliação 
da atenção ofertada às mulheres com câncer de mama, buscaremos 
identificar atributos habilitadores desta diretriz que são necessários 
e desejáveis na configuração do campo das práticas em saúde e da 
organização da atenção à saúde. Nesse sentido,

diríamos que integralidade não é apenas uma diretriz do SUS 
definida constitucionalmente. Ela é “uma bandeira de luta”, parte 
de uma imagem-objetivo, um enunciado de certas características 

2 Pinheiro et al. (2006); Silva Júnior et al. (2004 e 2006); Paim et al. (2006); Giovanella 
et al. (2002); Viana et al. (2006); Camargo Júnior et al. (2006); Hartz e Contandriopoulos 
(2004); Contandriopoulos (2006); Connil (2004); Lopes, Vieira-da-Silva e Hartz (2004); 
Favoretto (2006), dentre outros. 
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do sistema de saúde, de suas instituições e de suas práticas que 
são consideradas por alguns (diria eu, por nós), desejáveis. Ela 
tenta falar de um conjunto de valores, pelos quais vale lutar, pois 
se relacionam a um ideal de uma sociedade mais justa e solidária 
(MATTOS, 2006, p. 43).

No presente estudo avaliativo, adotamos como ponto de partida 
a discussão desenvolvida por Pinheiro, Ferla e Silva Jr. (2004), que 
propõem um referencial analítico para compreender a integralidade da 
atenção à saúde da população, apontando três dimensões de análise: 
relativa à organização dos serviços, aos conhecimentos e práticas dos 
trabalhadores e às políticas governamentais. Buscamos cotejar essas 
dimensões com outras referências sobre o tema existentes na literatura, 
na construção dos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa.

Integralidade na dimensão da organização dos serviços
Na dimensão da organização dos serviços, os autores apontam 

“a necessidade de garantir acesso aos diferentes níveis de sofisticação 
tecnológica demandados em cada situação para que o atendimento 
prestado tenha resolubilidade”. É importante salientar que, para a 
materialização da integralidade em saúde, não basta apenas garantir 
o acesso ao sistema de saúde, existindo dependência de outros fatores, 
conforme constatado por Pinheiro. 

o acesso da população a todos os níveis de sofisticação tecnológica 
dos serviços seria a condição e o ponto de partida para a cons-
trução do princípio da integralidade no SUS. Ao mesmo tempo, 
o acesso per se não garantiria a integralidade, na medida em que, 
conforme já discutido, esse princípio depende de outros fatores 
para sua materialização. Dentre eles, a criação de vínculos entre 
usuários e equipes, melhoria das condições de vida da população 
e a construção da autonomia dos usuários na luta pela satisfação 
de suas necessidades e atendimento de suas demandas em saúde 
(PINHEIRO, 2007).

Nesta perspectiva, espera-se que o objetivo da saúde não seja apenas 
a dimensão biológica da doença, mas que os serviços estejam aptos 
a realizar ações capazes também de responder a outras demandas, 
como as sociais e psicológicas dessas mulheres com câncer de mama. 

Nesse sentido, 

a integralidade emerge como princípio de organização contínua do 
processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela 
busca também contínua de ampliar as possibilidades de apreensão 
das necessidades de saúde de um grupo populacional. Ampliação que 
não pode ser feita sem que se assuma uma perspectiva de diálogo 
entre diferentes sujeitos e entre seus diferentes modos de perceber 
as necessidades de serviços de saúde (MATTOS, 2006, p. 59).

Estima-se que nessa dimensão possam ser apreendidos os movi-
mentos que decorrem das respostas governamentais na organização 
dos serviços de saúde, no que tange ao enfretamento deste agravo, 
tendo em vista os desafios impostos no cotidiano da atenção, princi-
palmente no que diz respeito à integralidade em saúde. Essa assertiva 
também aponta para a necessidade de se analisar

a integração de serviços por meio de redes assistenciais, e também 
a interdependência de atores e organizações, em face da constatação 
de que nenhuma delas dispõe da totalidade dos recursos e compe-
tências necessárias para a solução dos problemas de saúde de uma 
população em seus diversos ciclos de vida. (HARTZ; CONTAN-
DRIOPOULOS, 2004, p. S331).

Os mecanismos de cooperação e coordenação se colocam como 
ferramentas indispensáveis à materialidade da integração de redes 
assistenciais de saúde, com potencialidade de garantir respostas às 
necessidades individuais, nos âmbitos locais e regionais. Para esses 
autores, a imagem dessa integração pode ser representada por:

um “sistema sem muros”, eliminando as barreiras de acesso entre os 
diversos níveis de atenção – do domicílio ao hospital, especialistas 
e generalistas, setores públicos e privados -, ligados por corredores 
virtuais e corredores que ultrapassam as fronteiras municipais com 
vistas á otimização de recursos e ampliação das oportunidades 
de cuidados adequados (HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 
2004, p. S332).

A integração dos serviços de saúde, assim como a conformação de 
redes assistenciais, constitui atributo importante da integralidade em 
saúde, e ainda representa um grande desafio para a consolidação do SUS. 
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Integralidade na dimensão dos 
conhecimentos e práticas de trabalhadores

Na segunda dimensão para análise, relacionada aos conhecimentos 
e práticas de trabalhadores, os autores concebem a integralidade como 
um termo plural, ético e democrático, resultado de um processo 
de construção social em que as relações dos sujeitos implicados no 
cuidado em saúde (gestores, profissionais e usuários do sistema de 
saúde) seriam marcadas por maior horizontalidade. Sendo assim, a 
integralidade é qualificada como um “dispositivo político, de críticas 
de saberes e poderes instituídos por práticas cotidianas que habilitam 
os sujeitos, nos espaços públicos, a engendrar novos arranjos sociais 
e institucionais em saúde”, e o dialogismo representa um de seus 
elementos constitutivos (PINHEIRO et al., 2004).

Nesta perspectiva, a avaliação estará direcionada à forma ou 
postura como os profissionais respondem àqueles que os procuram, 
ou seja, neste item a tentativa é de investigar atributos que revelem 
integralidade no encontro entre os profissionais de saúde e essas 
mulheres com câncer de mama. Isto porque: 

quando a configuração dessas práticas assume a forma de encontro 
entre o profissional (médico, psicólogo, enfermeiro, agente de saúde, 
etc.) com um usuário, caberá quase que exclusivamente a esse pro-
fissional (e, portanto as suas posturas) a realização da integralidade 
(MATTOS, 2006, p. 54). 

Reforça-se aqui que a integralidade em saúde não se refere apenas 
ao bom exercício da biomedicina, mas à boa prática de todos os 
profissionais diretamente envolvidos com o cuidado em saúde. 

Para avaliação da integralidade, materializada no cotidiano das 
unidades de saúde em práticas de cuidado, Silva Júnior e Mascare-
nhas (2006) propõem a operacionalização de integralidade através 
dos conceitos, acolhimento, vínculo-responsabilização e qualidade da 
atenção à saúde, que foram adotados nesta pesquisa como atributos 
para avaliação dessa dimensão da integralidade.

Dessa forma, primeiramente visitamos Pinheiro (2007), que defende 
o cuidado, atividade intrinsecamente humana, como um valor ético-
político que reafirma a vida, partindo da compreensão de que este 
configura o ethos humano do agir em saúde, sendo o ponto central 

das práticas eficazes de integralidade em saúde. Noutras palavras, a 
autora compreende que o cuidado representa a maior expressão da 
integralidade nos encontros humanos em saúde, e exige: “responsa-
bilidade coletiva, da qual nenhum ator social comprometido com 
afirmação da vida poderá se esquivar” (PINHEIRO, 2007, p. 26).

Complementando a discussão, Pinheiro e Guizardi (2006) con-
vocam a pensar o cuidado numa abordagem que não se limita a 
um nível do sistema ou a procedimentos técnicos desenvolvidos por 
profissionais de saúde, mas evocam também a dimensão relacionada a 
um amplo sentido de direitos humanos e de existência em sociedade: 
“ação integral, que tem significados e sentidos voltados à compreensão 
de saúde como o direito de ser. É o tratar, o respeitar, o acolher, o 
atender o ser humano em seu sofrimento, em grande medida fruto 
de sua fragilidade social” (PINHEIRO; GUIZARDI, 2006, p. 21).

Com relação ao acolhimento, são diversas as definições para esse 
termo, mas adotaremos a discussão desenvolvida por Silva Júnior e 
Mascarenhas (2006), que corresponde a um esforço de síntese, dos 
autores, na tradução desse dispositivo utilizado para avaliar a presença 
da integralidade nas práticas e atitudes dos profissionais de saúde.

Tratar humanizadamente toda a demanda; dar respostas aos de-
mandantes, individuais e coletivos; discriminar riscos, as urgências 
e emergências, encaminhando os casos às opções de tecnologias de 
intervenção; gerar informação que possibilite a leitura e interpretação 
dos problemas e ofertas de novas opções tecnológicas de interven-
ção; pensar a possibilidade de construção de projetos terapêuticos 
individualizados (SILVA JÚNIOR, 2001, p. 91).

A noção de vínculo trazida por Merhy (1997) aponta a necessidade 
de estabelecimento de relações bastante próximas e claras entre usuários 
e profissionais, como condição fundamental para o trabalho em saúde. 
O efeito desejado dessa interação é a sensibilização e mobilização da 
equipe de saúde em torno das demandas e sofrimentos individuais 
e coletivos vividos pela população. Para esse autor, vinculação é um 
termo que está implicado com a ideia de responsabilização desses 
profissionais pela solução dos problemas que lhes são apresentados, 
inclusive com acompanhamento e definição dos caminhos que devem 
ser percorridos na sua reversão. Nesse sentido, o ato de vinculação 
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condiciona os profissionais a pensar, agir e acompanhar os diversos 
movimentos da rede de atenção à saúde, na garantia de uma atenção 
integral e digna voltada à população. 

Com respeito à qualidade da atenção, utilizaremos no presente 
estudo as contribuições de Silva Júnior e Mascarenhas (2006), que 
recorrem às abordagens de diversos autores na discussão do tema. 
Nesse sentido, Donabedian (1988) define esse atributo da integralidade 
como “o tratamento que é capaz de alcançar melhor equilíbrio entre 
os benefícios de saúde e os riscos”, e aponta fatores relacionados aos 
usuários e serviços de saúde, influenciando na qualidade da atenção 
prestada, e que são divididos em quatro componentes: acesso, con-
tinuidade, coordenação e satisfação do usuário. (SILVA JÚNIOR; 
MASCARENHAS, 2006, p. 248). O foco da qualidade da atenção 
pode estar voltado tanto para analisar os impactos provocados pelas 
ações dos profissionais na saúde da população, quanto na perspectiva 
da população, onde se analisam o acesso aos serviços, a disponibilidade 
de atenção e a capacidade de resolver ou contribuir para a solução de 
um amplo espectro de problemas, na perspectiva integral da saúde 
(SILVA JÚNIOR; MASCARENHAS, 2006, p. 249).

Integralidade na dimensão das políticas governamentais
De acordo com Pinheiro et al. (2004, p. 279), nesta dimensão de 

análise a integralidade em saúde “relaciona-se com a capacidade das 
políticas governamentais para ordenarem os sistemas de saúde, com 
destaque para proposições e fomento a novos arranjos descentralizados, 
resolutivos, solidários e permeáveis à participação do sistema local de 
saúde”. Isto significa adotar práticas e tecnologias de gestão democráticas 
e compartilhadas na elaboração e controle das políticas governamentais, 
conferindo caráter de protagonista aos usuários, profissionais e gestores 
de saúde na construção de respostas às demandas de saúde da população. 
Esse sentido da integralidade, que está para além das práticas sanitárias, 
tenta expressar uma ideia de luta por liberdade individual e coletiva, 
tão necessária na construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Diante desse entendimento, destacamos a Política de Atenção In-
tegral à Saúde da Mulher como elemento importante nessa discussão, 

na medida em que permite subsidiar a construção do marco lógico 
da proposta avaliativa desta pesquisa (MEDINA et al., 2005) para 
o qual apresentamos algumas questões.

As ações de saúde voltadas às mulheres reproduzem a visão da so-
ciedade sobre seu papel, e também espelham os valores que conduzem 
a política de saúde num determinado contexto histórico, conforme 
pode ser constatado por Villela e Monteiro:

As práticas de saúde dirigidas às mulheres são orientadas tanto pelo 
entendimento do que seja o objeto mulher e suas necessidades de 
saúde, quanto pelas diretrizes de organização do sistema, em cada 
momento histórico. Assume-se que esses postulados não são neutros, 
estáveis ou homogêneos e, ao contrário fazem parte dos processos 
sociais de disputas políticas e ideológicas em torno da cidadania, 
sendo, por isso, descontínuos e fragmentários. (VILLELA; MON-
TEIRO, 2005, p. 15).

As respostas governamentais voltadas às necessidades das mu-
lheres, até a década de 1980, priorizavam apenas ações de saúde 
materno-infantil e de anticoncepção, tendo em vista a compreensão 
limitada de sua função na sociedade brasileira como reprodutora. A 
consequência imediata que emergia desse quadro estava relacionada 
à insuficiência ou mesmo ausência de intervenções de saúde para o 
enfrentamento de questões relacionadas ao adoecimento do universo 
feminino, que por sua vez não colaboravam para uma perspectiva de 
emancipação e superação das diversas dominações presentes (VILLE-
LA; MONTEIRO, 2005). 

Esta visão reducionista da esfera governamental sobre a saúde 
da mulher, não incorporando na formulação das políticas aspectos 
culturais e sociais aí implícitos, nem tampouco reconhecendo suas 
diversas necessidades, foi alvo de duras críticas pelo movimento fe-
minista (VILLELA; MONTEIRO, 2005). Para esse movimento, era 
inadmissível que a saúde do universo feminino fosse planejada apenas 
na perspectiva das mulheres se tornarem mães, compreendendo que a 
maternidade era a única escolha na vida das mulheres. A consequência 
desse processo foi a forte influência desse movimento na elaboração 
do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), no 
âmbito do Ministério da Saúde, nos anos 80, imprimindo de maneira 
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inédita a noção de gênero e integralidade no interior das propostas. 
A saúde passa então a ser pensada na perspectiva da vida da mulher, 
em que diversos temas passam a fazer parte do conjunto das ações.

Desde a instituição do PAISM, podem-se observar mudanças 
expressivas e positivas na atenção à saúde da mulher, no sentido da 
integralidade, apesar das limitações impostas pelo fato de essa po-
lítica ter assumido o formato de Programa no cenário institucional 
brasileiro. Mattos (2006) ajuda na compreensão dessa afirmativa:

São inegáveis os avanços na integralidade da assistência produzidos 
pelo PAISM. Mas também são inegáveis seus limites, postos em 
grande parte pela forma que a política assumiu, a de um programa. 
Como os programas têm repercussões institucionais e, portanto âm-
bitos delimitados no confronto com outros programas, a perspectiva 
de integralidade proposta pelo movimento feminista teve que ser 
delimitada. Isso implicou que alguns dos ideais da assistência integral 
à saúde da mulher fossem abdicados (pelo menos temporariamente). 
(MATTOS, 2006, p. 61).

Apesar das limitações do rol de ações do PAISM, percebe-se que 
vários problemas e questões relacionadas à saúde da mulher passaram 
a ser alvo de intervenção e cuidado pelos serviços de saúde do SUS, 
dentre esses o câncer de mama e de útero. 

Ademais, o Ministério da Saúde, na linha de enfrentamento deste 
problema, por intermédio do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
iniciou em 1996 a implantação do Programa Nacional de Controle do 
Câncer do Colo de Útero e de Mama (Viva Mulher), cujo principal 
objetivo é reduzir a mortalidade e as repercussões físicas, sociais e 
psíquicas da doença, com oferta de serviços de prevenção, detecção 
precoce, tratamento e reabilitação. 

A discussão aqui apresentada abrange algumas questões de na-
tureza históricas e sociais do nosso país, relacionadas à constituição 
da política e programas de assistência à saúde da mulher, que nos 
parecem pertinentes ao objeto deste estudo, que tem nas percepções 
das mulheres com câncer de mama um contraponto importante para 
avaliar o cumprimento dos objetivos do Programa de Controle do 
Câncer de Mama no município de Volta Redonda. 

Itinerários terapêuticos como prática avaliativa em saúde
A opção pelo exame da trajetória assistencial das usuárias com 

câncer de mama na rede do SUS articula-se à necessidade de incorporar 
os itinerários terapêuticos às práticas avaliativas de seus gestores. As 
análises que emergem desses estudos permitem tornar visíveis diversos 
fenômenos socioculturais que devem ser considerados na ação política 
de julgamento e tomada de decisão, no que concerne à construção 
de uma rede mais porosa às demandas e percepções da população. 

Nessa perspectiva, Bellato et al. (2008) consideram o itinerário 
terapêutico como:

prática de empreendimento de busca por cuidado em saúde de usu-
ários na experiência de seu adoecimento, e que essa busca realiza-se 
nos diversos sistemas de saúde (BELLATO et al., 2008, p. 171).

Essas autoras, ainda, apontam-no como tecnologia avaliativa em 
saúde, tendo em vista sua possibilidade de apreender discursos e 
práticas que expressam diferentes lógicas, através das quais os prin-
cípios da integralidade e da resolutividade na atenção podem ser 
questionados. E assim:

Esses princípios evidenciam os tensionamentos resultantes das ex-
periências de adoecimento e de buscas de cuidados em saúde por 
usuários e suas famílias e dos modos como os serviços de saúde 
podem dar-lhes respostas, mais ou menos resolutivas (BELLATO 
et al., 2008, p.167).

Ao levantar esta temática, faz-se necessário percorrer a discussão 
sobre itinerário terapêutico, buscando-se identificar sua pertinência 
como instrumento indutor das práticas avaliativas em saúde, e sua 
contribuição para a integralidade em saúde, tendo em vista que o 
sistema de saúde abriga uma rede de serviços, que é também uma 
rede social imbricada com várias outras redes sociais que compõem 
a esfera publica (ARENDT, 2007), agenciadas publicamente pelos 
usuários. 

De acordo com Alves e Souza (2005), a literatura socioantropo-
lógica sobre itinerário terapêutico tem como objetivo interpretar os 
processos pelos quais as pessoas ou grupos sociais escolhem, avaliam e 
aderem a determinadas formas de tratamento, na tentativa de encon-
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trar respostas às suas aflições. Esta abordagem se baseia na evidência 
de que os indivíduos encontram diferentes caminhos na resolução de 
seus problemas de saúde. 

O itinerário terapêutico é tratado como uma ação humana, sendo 
um termo que designa um conjunto de planos, estratégias e projetos 
voltados para um objeto preconcebido, qual seja: o tratamento da 
aflição, nele incluindo-se interesses, emoções e atitudes circunstan-
ciais. E esse fenômeno assume grandes proporções e significados nas 
sociedades modernas. Alves e Souza (2005) ressaltam que esse fato 
está intrinsecamente relacionado à ampliação de serviços terapêuticos 
que se colocam à disposição dos grupos sociais. Além disso, estes 
serviços definem diferentes modelos explicativos para compreensão 
e tratamento das doenças, ampliando a possibilidade de escolha dos 
indivíduos em torno de suas preocupações. 

Para a interpretação do itinerário terapêutico, que visa a compre-
ender esse complexo processo de escolha de agências de cura pelos 
indivíduos, o contexto sociocultural em que ocorre o fenômeno 
apresenta-se como elemento central, já que a disponibilidade de 
serviços, os seus modelos explicativos e a utilização que as pessoas 
fazem dos serviços de cura são insuficientes para essas análises. Sendo 
assim, para entender o itinerário terapêutico, é fundamental conside-
rar a ideia de que este se desenvolve num campo de possibilidades 
socioculturais, para além da conduta singularizada dos indivíduos. 

Bellato et al. (2008) também chamam atenção para outro fator que 
influencia a escolha desses trajetos terapêuticos, estando relacionado 
ao modo como os serviços de saúde à disposição da população estão 
conformados, e que pode facilitar ou dificultar a acessibilidade dos 
usuários às suas ações e práticas, com consequências em suas decisões 
na busca por cuidado. Essas autoras também reconhecem a insufi-
ciência de estudos que privilegiem a abordagem e problematização 
das instituições de saúde formais sob a ótica das pessoas que buscam 
cuidado em saúde na resolução de seus sofrimentos. E acrescentam: 

Desta forma, coloca pouco em discussão a relação tensionada 
que se estabelece entre as pessoas que buscam e as instituições de 
cuidado, sendo esta a necessária reflexão aqui apresentada, dada a 
dimensão de um sistema de saúde que se pretende universal, tal 

como o Sistema Único de Saúde (SUS), configurado como uma 
rede complexa, estruturada em níveis hierarquizados de atenção. 
Este sistema tem pretensão de atender necessidades múltiplas de 
saúde nas diversas dimensões de promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação e, para tanto, conformam-se muitos arranjos que o 
configuram diferentemente, tornando-o único em sua proposta e nas 
formas locais como se apresenta. (BELLATO et al., 2008, p. 170).

Nesse sentido, parece-nos fértil que explorar a capacidade explica-
tiva dos métodos e premissas nos itinerários terapêuticos percorridos 
por mulheres com câncer de mama, residentes em Volta Redonda, 
acaba por oferecer elementos avaliativos importantes para análise das 
intervenções governamentais no enfrentamento desse agravo. Para 
tanto, apontamos questões relativas às práticas avaliativas e a inte-
gralidade em saúde, no intuito de estabelecer um nexo constituinte 
sobre a organização dos serviços e os conhecimentos e práticas dos 
trabalhadores destinadas às mulheres com esse agravo.

Trajetória metodológica
Como o propósito central do estudo é compreender os itinerários 

terapêuticos acerca das trajetórias assistenciais na busca de cuidado 
nos serviços de saúde do município de Volta Redonda, e na pers-
pectiva de mulheres com câncer de mama, utiliza-se a história de 
vida como estratégia metodológica da pesquisa. Para o trabalho 
investigativo e interação com essas mulheres, visando à narrativa de 
suas experiências, foi utilizada a técnica de entrevista aberta ou em 
profundidade para a coleta de dados, com ênfase na etapa da vida 
após a descoberta do câncer de mama e a busca de cuidado nos 
serviços de saúde (MINAYO, 2008). 

A análise documental também foi utilizada, com o propósito de 
levantar dados sobre o município de Volta Redonda, incluindo a situ-
ação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 
e do Controle do Câncer de Mama, bem como as estratégias de 
intervenção oficialmente colocadas nos diversos níveis do SUS para 
atendimento às necessidades desta localidade. 

No presente estudo, as mulheres com câncer de mama foram se-
lecionadas para entrevista a partir dos livros de registro de resultados 
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das biópsias realizadas pelos médicos mastologistas da Policlínica da 
Mulher, unidade de referência no atendimento à mulher no município 
de Volta Redonda, sendo verificados todos os exames de janeiro de 
2007 a outubro de 2008. Em resumo, foram os seguintes critérios 
utilizados para a seleção das mulheres que participaram da pesqui-
sa: mulheres residentes no município de Volta Redonda; mulheres 
em tratamento na Policlínica da Mulher, unidade de referência no 
atendimento à mulher no município; e mulheres com diagnóstico 
de câncer de mama em estágio avançado. Desta forma, quatro mu-
lheres que preenchiam os critérios estabelecidos aceitaram participar 
da pesquisa. Elas foram chamadas de Joana, Mariana, Luciana e 
Sebastiana, para efeito deste estudo. 

Para análise do material empírico – entrevistas, dados dos pron-
tuários da Policlínica da Mulher e diário de campo –, realizamos, 
num primeiro momento, a leitura do material, buscando compreen-
der as percepções, opiniões e ideias contidas nesses discursos e nos 
dados apresentados. Na sequência, procuramos agrupar os elementos 
observados nas entrevistas em unidades de sentido, tendo em vista 
suas afinidades. O mapeamento foi realizado pela disposição de 
colunas, onde foi relacionado o conteúdo das falas de cada mulher 
conforme o sentido. Desta forma, foi possível apreender as diversas 
percepções relacionadas a cada uma das entrevistadas, agrupando-as 
em suas semelhanças. 

Importante salientar a utilização, neste estudo, dos dados sobre 
essas mulheres recolhidos dos prontuários e do diário de campo, a 
respeito de minhas observações na elaboração do trabalho, na com-
plementação das respectivas análises. 

Na busca da compreensão teórica dessa realidade, o material 
coletado e os sentidos revelados a partir das mulheres entrevistadas 
serão explorados nas análises a partir de duas categorias operatórias: 
1) a organização das ações e serviços de saúde no município de Volta 
Redonda; e 2) as práticas dos trabalhadores envolvidos nesse cuidado. 
Nessas análises serão considerados, especialmente, os objetivos e ações 
da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher para o controle do 
câncer de mama e a integralidade em saúde. Dessa forma, buscaremos 
apreender como a política implementada nesse município se coloca 

frente ao cumprimento dos objetivos propostos no marco lógico para 
o enfrentamento dessa doença; às necessidades e expectativas dessas 
mulheres; e aos atributos de integralidade em saúde.

Analisando as trajetórias assistenciais na dimensão da 
organização dos serviços de saúde

A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher tem como um 
de seus objetivos específicos reduzir as taxas de mortalidade do câncer 
de mama, e a detecção precoce torna-se foco central dessa política, 
estabelecendo como estratégia efetiva para seu alcance, a garantia de 
recursos diagnósticos adequados e tratamento oportuno. 

Isso posto, vale salientar o sentido do termo precoce adotado 
neste estudo, tendo em vista a posição ocupada por essa palavra na 
discussão sobre o controle do câncer de mama e para as análises 
sobre a organização dos serviços de saúde na atenção a essa doença. 
Ou seja, precoce refere-se à ação relacionada ao tempo. E para efeito 
desta discussão, pode ser utilizada no sentido de antecipar a realização 
das ações de diagnóstico e tratamento do câncer de mama antes do 
seu agravamento, que parece ser o ponto de partida para reversão da 
atual situação dessa patologia. 

Com relação às ações relacionadas ao diagnóstico precoce em Volta 
Redonda, o que ficou constatado nas falas das quatro mulheres foi a 
permanência da situação do retardamento dessas ações de diagnós-
tico precoce no interior dos atendimentos de saúde, como pode ser 
verificado nesse trecho da entrevista de Luciana: 

Era um nódulo muito pequenininho... igual a uma bolinha, a pon-
tinha de um dedo. Era 1,2 cm. Ele falou: “não precisa se preocupar. 
Tá muito pequeno. Daqui a seis meses você faz outra mamografia.” 
Só que eu não consegui com seis meses fazer outra mamografia. E 
quando eu fui fazer, já tava fazendo mais de um ano. Aí já tava 
grande. (LUCIANA)

Nesse exemplo, a demora na realização do exame de mamografia 
e a falta de intervenções terapêuticas oportunas tiveram como conse-
quência o crescimento do tumor. Na investigação clínica constatou-se 
que o tumor já estava localmente avançado, e Luciana, então, foi 
submetida a mastectomia radical e esvaziamento axilar, e a tratamento 
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complementar com radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, 
além de outros procedimentos. 

A demora foi um termo bastante utilizado pelas quatro entrevis-
tadas no que diz respeito à avaliação do atendimento do SUS em 
Volta Redonda. Nesse sentido, essas mulheres criticaram a falta de 
agilidade, principalmente quando se referem ao acesso a diversos 
procedimentos envolvidos no cuidado, citando como exemplos, a 
mamografia, o resultado do histopatológico e a cirurgia de mama. 

Elas também dão pistas em seus discursos dos pontos que contri-
buem para essa demora, e que são importantes nessa reflexão. Um dos 
fatos relacionado à demora na realização desse procedimento consiste 
no estado da aparelhagem da Policlínica da Mulher, que se apresenta 
constantemente quebrada. Outra questão destacada pelas mulheres 
refere-se à burocracia instalada na SMS/VR, na regulação do acesso 
aos diversos procedimentos envolvidos nesse cuidado. A demora 
no resultado das biópsias é outro fator responsável pelo quadro de 
retardamento do diagnóstico precoce e tratamento oportuno, relata-
do pelas mulheres e confirmado pelo livro de controle dos exames 
histopatológicos da Policlínica da Mulher, onde se observa o prazo 
de 30 a 60 dias para serem devolvidos a essa unidade. 

A quantidade de mamografias realizadas no SUS de Volta Redonda 
é insuficiente para atender à necessidade da população feminina. De 
acordo com dados do Datasus, em 2007 foram realizados apenas 
6.978 mamografias3, e a necessidade para cumprir o preconizado pelo 
INCA/MS4, para o mesmo período seria de 13.331 exames. Ou seja, 
o município realizou apenas 52% das necessidades, e isso significa a 
falta de acesso à mamografia, exame fundamental à detecção precoce 
do câncer de mama (BRASIL, 2004).

O município também não possui serviço de referência para a 
realização de reconstrução de mama, estando em desacordo com um 
dos objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher, que prevê a garantia desse procedimento às mu-

3 Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/parj.def, acessado em 20 mar. 2009.
4 Necessidade estabelecida no documento do INCA - Parâmetros Técnicos para Programa-
ção de Ações de Detecção Precoce do Câncer de Mama – Recomendações para Gestores 
Estaduais e Municipais.

lheres que realizaram mastectomia. De acordo com Pinheiro (2007), 
garantir o acesso aos diferentes níveis de complexidade e densidade 
tecnológica demandados em cada situação, para que o atendimento 
seja resolutivo, é um atributo importante para o reconhecimento da 
integralidade na organização dos serviços de saúde. 

Quando perguntamos sobre o exame das mamas na atenção 
básica, percebemos que esse procedimento não é realizado ou não é 
valorizado na prática dos profissionais de saúde da atenção básica. 

Mama, nunca pediram nada. Nunca tocaram nela. Nunca nada. 
Mama eles não olham muito. [...] Não. Muito difícil. Às vezes faziam 
aquele exame rapidinho, entendeu. E às vezes nada. (MARIANA).

A situação acima é bastante preocupante, tendo em vista que o 
marco lógico desse programa estabelece como elemento central das 
práticas de saúde, na detecção precoce ao câncer de mama, a realização 
de rastreamento anual, por meio do exame clínico da mama, em todas 
as mulheres a partir de 40 anos. Esse procedimento é compreendido 
como parte do atendimento integral à saúde da mulher, e deve ser 
realizado em todas as consultas clínicas, independentemente da faixa 
etária (BRASIL, 2004). 

As entrevistadas também falam sobre a pouca informação às 
mulheres a respeito do câncer de mama e da necessidade de maior 
mobilização da mídia e do SUS acerca do tema.

Porque você sempre vê mais falando sobre o câncer do colo do 
útero, né. Sempre tem papelzinho sobre o câncer do colo do útero. 
Mas, sobre a mama quase não se ver falar em casa, no Postinho, 
entendeu. (MARIANA).

Por último, abordamos a questão das campanhas de prevenção 
ao câncer de mama. Joana, única das entrevistadas que explorou o 
tema, avalia essa iniciativa como insuficiente e vaga. Mas, apesar de 
tal avaliação, ela reforça a necessidade dessa ação para a sensibiliza-
ção das mulheres, e aponta que deve estar direcionada a informar os 
diversos aspectos da doença, para além do auto-exame.

De acordo com as recomendações para o SUS apresentadas no 
Documento do Consenso, verificam-se duas ações voltadas às práticas 
educativas em saúde, no tocante ao câncer de mama: 1) estimular, 
mediante ações educativas nos meios de comunicação, o exame físico 
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da mama realizado pelo profissional de saúde; e 2) desenvolver ações 
de educação para o ensinamento da palpação das mamas pela própria 
mulher como estratégia dos cuidados com o próprio corpo. O exame 
realizado pela própria mulher não substitui o exame físico realizado por 
profissional de saúde capacitado para esta atividade. (BRASIL, 2004).

Analisando as trajetórias assistenciais na dimensão dos 
conhecimentos e práticas dos profissionais de saúde

Nessa segunda dimensão de análise da integralidade, busca-se 
compreender como a relação entre os profissionais de saúde e as 
mulheres com câncer de mama se efetivam na busca por cuidado 
nos serviços de saúde do SUS de Volta Redonda. Vale lembrar que a 
análise está voltada a investigar alguns atributos que podem revelar a 
presença da integralidade nesse encontro. Desta forma, acolhimento, 
vínculo e responsabilização são questões que estão no centro desta 
etapa do trabalho, exploradas através das entrevistas com as mulheres 
e complementadas com dados dos prontuários e do diário de campo. 
(SILVA JÚNIOR; MASCARENHAS; 2006).

Iniciando esta análise percebe-se, através da fala de Sebastiana, 
que apenas uma profissional, a fisioterapeuta, no seu percurso por 
cuidado, assume uma postura de acolhimento com ela, condição 
imprescindível para a materialização da integralidade no encontro 
entre profissionais e usuários em saúde, constatado nesse trecho da 
entrevista: 

Ela é a única que conversa comigo. Por enquanto, até agora. De 
uns tempos pra cá ela foi a primeira que conversa comigo. Porque 
o médico, a outra lá também, não conversa. (SEBASTIANA)

Esse encontro remete, então, à tradução de acolhimento de Merhy 
et al. (1997), referindo-se a uma relação humanizada, acolhedora, que 
os trabalhadores e os serviços, como um todo, têm que estabelecer 
com os diferentes tipos de usuários, alterando a relação fria, impes-
soal e distante que impera no trato cotidiano dos serviços de saúde. 

De acordo com os dados do prontuário e da entrevista de Se-
bastiana, esta se encontrava em tratamento do câncer de mama no 
SUS de Volta Redonda desde o segundo semestre de 2006, ou seja, 
há mais de dois anos frequentava as unidades de saúde e nessa sua 

trajetória foi atendida por diversos profissionais. Apesar desse tempo 
de atendimento, a relação trabalhador-usuário, na perspectiva de 
construção de uma rede de conversa, não emergiu no cotidiano desses 
serviços acerca do cuidado para com essa usuária (AYRES, 2004). 

Analisando sua narrativa, fica a sensação que os profissionais dessa 
rede de atenção não abordaram Sebastiana nem para fazer perguntas, 
o que poderíamos tratar como regras de boas maneiras nos encontros 
humanos: Como você vai? Como vai sua família? Além disso, no diário 
de campo, como já colocado no resumo sobre Sebastiana, tivemos a 
impressão de uma pessoa calada, séria e desanimada, contando pouco 
com a companhia da família nessa trajetória de busca por cuidado 
em saúde. E, nesta perspectiva, acolhimento a essa usuária poderia 
ter impacto no seu processo recuperação, ajudando na superação de 
diversas dificuldades apontadas por ela durante a entrevista.

Nessa outra passagem, observam-se o distanciamento e a falta de 
diálogo entre Sebastiana e os profissionais, inclusive nos momentos 
de realização de procedimentos, como no exemplo abaixo citado, 
biópsia de mama, em que ela não é convidada a falar ou opinar sobre 
este. A impressão que essa situação produz é que Sebastiana apenas 
assiste ao atendimento em silêncio, como se não fosse sujeito de sua 
própria história e do seu corpo. A crítica aqui colocada não se refere 
à necessidade de execução do respectivo exame, mas sim o quanto os 
técnicos estão preparados para escutar, dialogar, informar e convidar 
os usuários a participar e decidir sobre o cuidado em questão. 

Ele não conversou nada. Ele só me preparou ali, né, deu anestesia e 
tirou os pedacinhos, porque tá saindo uns caroços, uns carocinhos, 
assim, em volta da operação. (SEBASTIANA)

Ainda explorando a atitude de acolhimento na trajetória dessas 
mulheres, percebe-se na parte da entrevista a seguir, a mesma falta 
de diálogo, bem como um outro elemento, que é a ausência de pre-
ocupação da profissional que assiste Mariana com o seu sofrimento, 
sendo essa caracterizada por ela como uma pessoa desumana:

Dela eu não gosto não. Porque eu acho ela muito desumana, en-
tendeu? Acho que ela não fala direito com as pessoas, entendeu. 
Ela chegou para mim e falou que eu poderia arrancar minhas duas 
mamas... “Pede pro Igor arrancar as duas mamas pra você não ter 
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na outra. Você tem tendência de ter na outra, tá?” Ela falou assim, 
entendeu. Então, eu acho que ela esquece que ela tá lidando com 
ser humano, entendeu? (MARIANA)

Na análise desse episódio, um ponto que merece ser lembrado é 
que Mariana descobriu o tumor na mama aos 31 anos, no mesmo 
momento em que ela e seu marido estavam fazendo tratamento para 
engravidar. Nesse sentido, se havia a hipótese da necessidade da reti-
rada das duas mamas, fica evidente que a maneira de falar e abordar 
o tema pela profissional não poderia ser a explicitada na entrevista, 
considerando a idade, a história e as expectativas da Mariana e, so-
bretudo, o significado das mamas para as mulheres em nossa cultura. 
A consequência disso é que Mariana continuou na sua trajetória sem 
respostas às suas demandas, ficando explícito o receio de perguntar 
sobre questões que afetam a sua vida, como por exemplo, engravidar. 
Isto por não saber como vai ser respondida ou tratada. Nesse sentido, 
vale salientar que o acolhimento, em sua dimensão técnica, exige a 
utilização dos diversos saberes dos trabalhadores para a construção 
de respostas eficazes às necessidades dos usuários, com geração de 
procedimentos e ações organizadas em saúde. 

Nesta outra passagem Joana também critica o atendimento realizado 
por essa profissional, pela falta de calor humano, de atenção, de sor-
riso, considerados por ela como elementos importantes ao tratamento.

Ah, eu acho que tá faltando mais calor humano. Não sei, por motivo 
da minha religião, sabe, eu sou espírita kardecista, então eu..., o 
meu lema é amor ao próximo, sabe, o respeito e amor ao próximo. 
Então, eu acho que deveria ter mais atenção. Eu sei que ela atende 
muita pessoa, sabe. Mas, um sorriso, um..., um apoio: “Vamos lá, 
você consegue! A quimioterapia é difícil, mas, você consegue!” Porque 
eu acho que a auto-estima, esse apoio, essa coisa de levar o outro 
pra frente eu acho que ajuda muito no tratamento. Porque se você 
bobear você entra na depressão e você fica na cama. ( JOANA) 

Apoiamo-nos em Lacerda et al. (2007) para refletir sobre essa 
falta de calor humano nas relações entre usuários-trabalhadores. 
Para os autores, é notória a falta de espaços para acolher e cuidar 
do sofrimento difuso nos serviços públicos de saúde, tendo em 
vista a centralidade das práticas na doença e não nos sujeitos. A 

reflexão que aqui se coloca está voltada à necessidade de ampliação 
do entendimento do sofrimento, considerando também os aspectos 
psicossociais do processo saúde-doença e a singularidade do sujeito 
e de seus modos de adoecer. Nesta perspectiva, Lacerda e Valla 
(2006) defendem o cuidado não mais restrito à dimensão técnica e 
aos cuidados tradicionais de higiene, 

É preciso, portanto levar em consideração que existe um processo 
de adoecimento e sofrimento que não se restringe à dimensão física 
dos sujeitos, e que pode destruir seus projetos de vida e sua relação 
com o mundo. (LACERDA; VALLA, 2006, p. 100).

Joana, ao explicitar a questão da religião nesse trecho da entrevista, 
nos convida a discutir a necessidade de reconhecimento de outras 
práticas de cuidado em saúde, consideradas eficazes para o alívio 
do sofrimento humano, que devem ser consideradas no desenho da 
atenção à saúde, quando o enfoque é o da integralidade. Dentro dessa 
abordagem, Lacerda et al. (2007) citam a homeopatia, grupos religio-
sos, apoio social, entre outros, como exemplo de práticas de cuidado 
integral, promotoras de saúde, que abrem espaço para legitimar outras 
formas de conhecimento para além do tradicional modelo biomédico. 
Esses espaços considerados de escuta podem tornar-se aliviadores dos 
sofrimentos humanos ao estimular a consciência crítica e a autonomia 
dos sujeitos, permitindo que se expressem e atribuam novos signi-
ficados às suas experiências de vida (LACERDA; VALLA, 2006). 

As entrevistas trazem à cena a discussão sobre vínculo, outro 
atributo de integralidade desejado na relação entre trabalhadores e 
usuários, que para Merhy:

Criar vínculo implica ter relações tão próximas e tão claras, que nós 
nos sensibilizamos com todo o sofrimento daquele outro, daquela 
população. É permitir a constituição de um processo de transferência 
entre o usuário e o trabalhador que possa servir à construção da 
autonomia do próprio usuário. E sentir-se responsável pela vida pela 
morte do paciente dentro de uma dada possibilidade de intervenção, 
nem burocratizada, nem impessoal. É ter relação, e integrar-se, 
com a comunidade em seu território, no serviço, no consultório, 
nos grupos, e se tornar referência para o usuário, individual ou 
coletivo. (MERHY, 1994, p. 138).
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Luciana também esboça em sua fala, o quanto essa relação com 
o profissional, de proximidade, pode contribuir no tratamento. Para 
ela, o ato de conversar com o médico, em si, já traz alívio e sen-
sação de melhora. Entretanto, percebe-se no atendimento que ela 
permanece muito pouco tempo na sala, menos de cinco minutos, o 
que não permite que suas questões sejam colocadas, e assim, avalia a 
necessidade de ampliação do tempo de conversa com esse profissional.

Mas, quando a gente tá precisando de conversar, se abrir com alguém, 
então eu acho que o médico é a melhor pessoa que a gente tem pra 
poder se abrir, pra poder contar alguma coisa. Mesmo que ele não 
puder fazer nada. Mas, só da gente falar a gente já melhora, né. 
E, e assim não tem muito tempo. E é muita gente. A gente entra 
e não fica nem 5 minutos na sala do médico, né. A gente já tem 
logo que sair. Porque tem mais gente esperando por ele. [...] Mas 
se eu não tenho espaço pra falar com ninguém, eu fico com aquilo 
guardado dentro de mim, sozinha. (LUCIANA)

Na perspectiva da construção da integralidade, analisando o 
exemplo de Luciana, para um tratamento mais eficaz é importante 
pensar num sistema de saúde que garanta mais espaços terapêuticos 
de conversa e de atenção às demandas dos usuários. Seguindo esse 
raciocínio, é importante comentar a discussão promovida por Silva 
Júnior e Mascarenhas (2006) acerca da dimensão afetiva e terapêutica 
de vínculo. A primeira estaria relacionada ao interesse do profissio-
nal pelo usuário, capaz de construir entre eles um vínculo firme e 
estável, sendo considerado importante instrumento de trabalho. A 
segunda se prenderia à busca de maior eficácia das ações, bem como 
a constituição de espaços propícios à produção de sujeitos. E, nesta 
perspectiva, “para que haja vínculo entre duas pessoas exige-se à 
assunção do paciente à condição de sujeito que fala, deseja e julga, 
sem o que não se estabelecerão relações profissional/paciente adequa-
das” (CAMPOS, 1994, p. 53). Para alguns autores, o vínculo num 
processo terapêutico, por si só, pode ser considerado um instrumento 
de terapêutico, o que é confirmado nesta fala:

Eu acho, assim, que se tivesse bastante espaço, por exemplo, eu 
entrava e pudesse ficar pelo menos 5 minutos na sala dele, eu ia 
conversar com ele, eu ia chorar, eu ia reclamar, mas ele tá me 
ouvindo. Só dele me ouvir eu já melhoro, né. (LUCIANA)

O enfoque terapêutico também associa o vínculo ao ato de dar 
atenção e ao cuidado com o outro. No tocante ao cuidado nas práticas 
de saúde, Ayres (2004) acrescenta que é necessário o desenvolvimento 
de atitudes e espaços de genuíno encontro intersubjetivo, de exercício 
de uma sabedoria prática para a saúde, apoiados na tecnologia, mas 
sem deixar resumir-se a ela a ação em saúde.

Colaborando com o tema, Perdigão (2003) chama a atenção 
para a discussão sobre ética do cuidado, que para ela é um conceito 
fundamental para todos que lidam de perto com pessoas, mais do 
que com os sintomas, sendo precioso ao campo da saúde coletiva. 
Nesta perspectiva, para essa autora o sentido do cuidado integra o 
sentido do próprio existir humano. 

Cuidamos naturalmente de nós e dos outros, pelo simples facto 
de existirmos-com-o(s)-outros-no-mundo. É por isso que criamos, 
a partir daí, contextos específicos destinados à sua valorização 
através de procedimentos “técnicos” concretos. Contudo, e a seu 
modo, todo o ser humano possui a capacidade do cuidado e/ou do 
cuidar. Do mesmo, modo todo o ser humano, independentemente 
das suas diferenças e da sua singularidade própria, é um ser ético. 
(PERDIGÃO, 2003, p. 485).

Para além do cuidado enquanto uma postura, a referida autora o 
coloca como inerente à natureza ética própria do ser pessoa, e assim, 
não apenas como uma atitude ou um ato, mas um a priori existencial 
de onde derivam as atitudes e os atos, as vontades, os sentimentos e 
as situações. Também defende a elevação do cuidado à qualidade de 
eixo ético central, e por consequência, à qualidade de pressuposto da 
própria moral e da ética profissional. Assim, aponta que as práticas 
profissionais se devam perfilar pelo respeito à natureza humana e 
não ao contrário, uma ética e um cuidado perfilados em função 
dos contextos e das suas funcionalidades. Nesta direção, a expressão 
ética do cuidado encerra um sentido de responsabilidade e dignidade 
fundamentais ao ser pessoa, e reside no respeito incondicional pelo 
outro. Este reconhecimento pressupõe uma postura ativa e criativa que 
requer a valorização dialógica do outro na sua liberdade, nomeando-o, 
escutando-o e dando-lhe a palavra. Ou seja, o desempenho profissional 
é fundamental a esse contexto permeável ao outro na sua liberdade, 
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dignidade e diferença, sendo um dos seus alicerces mais importantes 
a própria formação acadêmica (PERDIGÃO, 2003).

Como a atenção ao câncer de mama no município está restrita 
praticamente à atenção médica, a avaliação estará aplicada às práticas 
centradas nesses profissionais e suas implicações, na percepção e nas 
experiências das entrevistadas. Recorremos a Favoretto (2006), na 
apreensão do sentido da clínica compreendida como saber e prática 
central na medicina:

[...] considero a clínica na perspectiva de uma ação, inserida num 
contexto social e cultural que se instrumentaliza de um conjunto 
de ferramentas técnicas biomédicas – homogêneas e homogenei-
zantes – para procurar dar respostas singulares às necessidades e 
às demandas em saúde de pessoas que a ela recorrem. Para tanto, 
ela precisaria se configurar como um momento de interpretação, de 
percepção de signos e significados, em busca da criação de novas 
representações e novos significados terapêuticos para aqueles que 
estão sofrendo. (FAVORETTO, 2006, p. 205).

Com essa afirmativa, pode-se compreender que os saberes e práticas 
instituídas no contexto da saúde não são elementos isolados e depen-
dentes apenas dos profissionais. Nesse sentido, promover mudança 
nessa área é imprescindível que se leve em consideração esse aspecto. 

Cabe ainda ressaltar que o modelo médico hegemônico e a racio-
nalidade médica que o abalizou nos dois últimos séculos, de acordo 
com Luz (1997), têm produzido a deterioração da relação médico-
paciente, devido à objetivação dos pacientes e à mercantilização das 
relações entre o médico e seu cliente. Este é visto mais como um 
consumidor potencial de bens médicos do que sujeito doente a ser, 
senão curados, ao menos aliviados em seu sofrimento, pelo cuidado 
médico. Além disso, Luz (2006b) reflete sobre a incapacidade da 
biomedicina para resolver a crise sanitária contemporânea, tendo em 
vista os complexos fenômenos aí envolvidos.

Esse movimento da medicina tem sido apontado como um dos 
elementos responsáveis pelo afastamento da clínica em relação ao 
cuidado, e uma de suas consequências é que os médicos não são 
formados para lidar com o sofrimento humano, centrando sua atenção 
na doença, na lesão e na valorização de uma tecnologia instrumental, 

diagnóstica e terapêutica (FAVORETTO, 2006). Na perspectiva de 
que a clínica é identificada como a prática principal no modelo mé-
dico hegemônico, é precisamente aí que as pessoas buscam respostas 
nos serviços às suas demandas de saúde. 

Nesta direção, a partir das entrevistas realizadas, percebe-se a pre-
sença dessa objetivação, acima descrita, nas relações médico-paciente, 
onde o cuidado a essas mulheres fica restrito ao câncer, ao exame 
clínico e aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos desta dimensão 
biológica do sofrimento, ficando o atendimento na superficialidade, 
como bem colocado por Joana:

É muito superficial a consulta, sabe. É muito vaga, muito vaga a 
consulta. Muito vaga pela proporção do que você tem, pela doença 
que você tem, sabe. Ela olha o exame de sangue... Simplesmente 
ela pega, olha o exame de sangue, olha sua mama, olha, “ah, você 
vai fazer...” Sabe, você não encontra aquele apoio. Se você não tiver 
apoio da família, como o que eu estou tendo da minha família, eu 
nem sei se eu ia aguentar! Porque quem não tem o apoio da família 
não encontra apoio dentro do SUS. Não encontra mesmo! (JOANA)

Esse exemplo nos leva a pensar que, apesar das propostas de 
transformação do modelo de atenção que se processam no Brasil, 
visando à incorporação de sujeitos e da intersubjetividade nas relações 
entre trabalhador e usuário, ainda assistimos a um delicado quadro 
de baixa percepção dos profissionais sobre as necessidades em saúde 
da população (FAVORETTO, 2006). Para essa mudança se efetivar, 
não basta só discurso e vontade dos gestores; é necessário investir 
em um novo projeto em saúde capaz de romper com o instituído 
socioculturalmente e pensar em novos arranjos para organizar os 
serviços e as práticas em saúde. 

Ainda no contexto da clínica, Campos (1994) propõe para 
intervenção:

Defendo um movimento progressivo, um processo, onde se buscaria 
descentrar, ampliar o horizonte e as responsabilidades do olhar 
clínico, demonstrando que a cura ou promoção da saúde dependem 
sempre do meio social e da história psíquica de cada indivíduo e 
que, portanto, as ações clínicas, se se pretenderem eficazes, não 
poderão nunca de restringir à mera utilização de drogas ou de 
técnicas cirúrgicas (CAMPOS, 1994, p. 50).
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Lembramos que, nessa direção, o Documento do Consenso (BRA-
SIL, 2004) determina a necessidade de intervenções interdisciplinares 
na atenção ao câncer de mama, com o objetivo de fazer uma junção 
entre conhecimentos e disciplinas que intercedam efetivamente na 
qualidade de vida desta população após o tratamento, favorecendo de 
forma prioritária seu retorno às atividades físicas, sociais e profissionais. 
Ainda propõe que a equipe seja conformada por médico, enfermeiro, 
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e 
nutricionista, com intervenções focadas em orientações domiciliares, 
tratamento ambulatorial, tratamento hospital específicos e grupos 
educativos, inclusive com definições sobre o papel de alguns desses 
profissionais na construção das equipes. Na direção da integralidade 
e da garantia do direito, o programa ainda aponta que deve ser as-
segurado o acesso às informações relacionadas aos direitos previstos 
em Lei e a adequação dos recursos voltada a uma atenção integral. 
Ainda existe a compreensão de que a atuação interdisciplinar para 
a prevenção de complicações decorrentes do tratamento deva ser 
incorporada em todas as suas fases: no diagnóstico; durante e após 
o tratamento; na recorrência da doença e nos cuidados paliativos. 
Coloca também a necessidade de se conhecer e identificar em cada 
uma dessas fases as necessidades da mulher, os sintomas e suas causas, 
e o impacto destes no seu cotidiano. (BRASIL, 2004).

Recorremos a Campos (1994) para lembrar que o trabalho terapêu-
tico desenvolvido pelas equipes de saúde às mulheres com câncer de 
mama deve ter como objetivo ampliar sua capacidade de autonomia, 
para melhorar seu entendimento do próprio corpo, da sua doença, de 
suas relações com o meio social e, em consequência, da capacidade 
de cada uma instituir normas que ampliem suas possibilidades de 
sobrevivência e qualidade de vida. 

Na contramão desse marco lógico, o trabalho desenvolvido na 
Policlínica da Mulher é constituído basicamente por médicos, com 
redução inclusive nos últimos anos dos espaços para as práticas 
não-médicas, conforme anotação no diário de campo. Ou seja, as 
demandas das mulheres para além do biológico praticamente não 
são consideradas pelos médicos, nem existem outros profissionais na 
unidade dedicados a atendê-las, e assim, outros saberes e disciplinas 

que poderiam contribuir nesse complexo processo de adoecimento 
não são aqui contemplados. Dessa forma, poderíamos inferir que os 
saberes e práticas desenvolvidas nessa unidade são adversos às ideias 
incorporadas na discussão de cuidado e de integralidade em saúde. 

Na análise a seguir, buscamos apreender um conjunto de falas 
capaz de dar visibilidade e demarcar as diversas situações de sofri-
mento vivenciadas que necessitam serem acolhidas pelo SUS, tendo 
em vista a perspectiva do direito em saúde acerca da integralidade e, 
sobretudo, na defesa da qualidade de vida dessas mulheres.

No tocante à vida familiar, chama atenção que as mulheres 
mencionam mudanças e/ou preocupações na relação com seus com-
panheiros. E assim, em um dos depoimentos:

Eu já tô separada desde quando eu comecei essa doença; ele tá pra 
lá e eu tô pra cá. Eu já falei pra ele: quer ir embora, vai! Ele pode 
ir. [...] Eu não quero assim, eu quero um companheiro. Mas, ele 
não tá sendo um companheiro, entendeu. Assim: você conversa, 
ele não conversa. Você entra calado e sai calado. E é assim que ele 
tá. (SEBASTIANA) 

Não, ele não fala nada. Não fala nada, assim, sobre isso, enten-
deu. [...] Sabe, nessa segunda [cirurgia] senti muito ele distante, 
entendeu, muito amargo. Nós estamos, né, muito tristes um com 
o outro. (MARIANA)

Percebemos também, nas entrevistas, que essas mulheres não 
conseguem abordar a doença com os maridos, ficando a relação em 
silêncio, dando a impressão que diversas questões, em relação a esse 
processo de adoecimento, não são conversadas. Esse quadro aponta 
para a necessidade de se organizar práticas interdisciplinares no interior 
do SUS para apreensão dessas demandas, preparando melhor essas 
mulheres para lidar com essas situações. Além disso, é fundamental 
pensar espaços que estimulem a participação e aproximação efetiva 
dos homens e da família efetivamente nesse cuidado, na perspectiva 
do rompimento do silêncio e da busca de maior apoio às mulheres 
nessa experiência de adoecimento. 

Sendo a mama tão importante no universo feminino, é provável 
que muitas das dificuldades que essas mulheres têm com seus com-
panheiros estejam relacionadas aos significados deste órgão em nossa 
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cultura. Então, trabalhar a imagem da mama dessas mulheres sub-
metidas à cirurgia deve-se constituir também como um elemento de 
dedicação do programa. De acordo com o Documento do Consenso 
(BRASIL, 2004), quando não for possível a reconstrução mamária, 
próteses mamárias de uso externo devem ser adaptadas logo após a 
alta do curativo, visando a diminuir a alteração na imagem corporal. 

Entretanto, esse cuidado não é desenvolvido pelo SUS em Volta 
Redonda, que além de não garantir as referidas próteses, não pos-
sui serviço de referência para a reconstrução de mamas, como já 
discutido anteriormente. Vale aqui lembrar que o Grupo da Vida 
promove atividades de doação de próteses mamárias no município, 
e que as mulheres não recebem qualquer orientação na Policlínica 
da Mulher a esse respeito.

Pudemos perceber, nas entrevistas, que medos, insegurança, tristeza, 
dentre outros, são sintomas frequentes e intensos na história dessas 
mulheres. Para superá-los ou minimizá-los, é imprescindível o apoio 
psicológico, que, de acordo com o Documento do Consenso (BRASIL, 
2004), deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico e definição 
da conduta terapêutica oncológica. No caso das mulheres com câncer 
em estágio avançado, esse cuidado precisa ser redobrado, tendo em 
vista os graves efeitos e repercussões da doença e do tratamento. 

Apesar do incipiente atendimento psicológico no SUS de Volta 
Redonda voltado ao acolhimento dessas mulheres, vale salientar que o 
Grupo da Vida tem oferecido esse tipo de tratamento aos portadores 
de câncer no município. Luciana e Mariana referem na entrevista 
que buscaram apoio psicológico dessa instituição, demonstrando sua 
importância no alívio de seus sofrimentos:

Oh, o atendimento psicológico do Grupo da Vida é com a Ana. 
Também é outro anjo que Deus botou na minha vida. Porque, 
assim, quando eu saí da Radiclin, eu e minha mãe a gente tava 
desesperadas mesmo, de chorar mesmo, no meio da rua, de não 
saber o que fazer, entendeu. Aí eu fui lá, ela já me encaminhou 
pro psicólogo, e, já deu muita assistência pra mim e pra minha 
mãe, entendeu, de carinho, de atenção, de palavra, sabe. Nós saí-
mos dali outras. Então, ela e o psicólogo me atende em tudo, na 
parte emocional, na parte do cabelo. Me ajudou demais da conta, 
entendeu. (MARIANA)

Outro ponto a ser tratado se refere às repercussões físicas em de-
corrência da cirurgia. Das quatro mulheres entrevistadas, três foram 
operadas até dezembro de 2008, e todas ficaram com sequela no 
braço homolateral, decorrente do esvaziamento axilar, provocando 
paralisação de suas atividades profissionais e de outras tarefas simples 
do cotidiano, estando algumas em benefício pelo INSS.

Eu sempre trabalhei em casa de família. Serviço bem pesado. E, 
agora, eu não sei se algum dia eu vou poder conseguir voltar. Mais 
por causa que nem na minha casa eu não posso fazer nada. Eu não 
posso pegar peso. Só de movimentar muito eu sinto muita dor no 
braço. Meu braço dói muito e incha, e, eu tenho que tá sempre 
pagando alguém pra fazer uma faxina na cozinha, arear panela. 
Uma coisa que eu fazia na casa dos outros, fazia na minha casa, 
agora não posso fazer mais. (LUCIANA)

Esse é mais um componente para demonstrar a necessidade de apli-
cação das diversas disciplinas no cuidado ao câncer de mama. No SUS 
de Volta Redonda, o atendimento em fisioterapia só é iniciado após a 
cirurgia, contrariando as indicações do Consenso (BRASIL, 2004), que 
preconiza sua introdução antes da cirurgia, para o reconhecimento de 
possíveis fatores de risco para as complicações pós-operatórias, visando 
a minimizar e prevenir possíveis sequelas. Esta também é uma questão 
que precisa de modificação urgente no cenário do SUS do município.

Uma grande questão enfrentada pelas mulheres diz respeito à 
queda do cabelo, com impacto bastante significativo para elas:

Eu falava com minha mãe: nossa, como meu cabelo tá me fazendo 
falta. Foi o que mais mexeu comigo, entendeu, assim, de eu ficar, 
assim, sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios. Você se transforma, 
né? (MARIANA)

Compreendemos também nas conversas com essas mulheres que 
elas têm que conviver com a queda de cabelo, simultaneamente à 
mastectomia e à deficiência do braço, que as limitam na realização 
de tarefas simples do dia a dia. Sendo assim, é importante que os 
profissionais de saúde trabalhem com essas mulheres informações 
sobre os efeitos colaterais provocados pelo tratamento da doença 
e busquem o encontro de alternativas que possam minimizá-los e 
melhorar sua auto-estima. 
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Mais uma vez, é importante citar o Grupo da Vida, que tem 
desempenhado importante papel no município no apoio a essas mu-
lheres. Na entrevista, Mariana conta sobre o empréstimo de perucas, 
e o quanto isso foi fundamental para recuperação de sua auto-estima.

Já que foi citado aqui diversas vezes, faremos um breve parênte-
se sobre o Grupo da Vida, que exerce relevante papel de apoio ao 
portador de câncer no município, assimilando diversas demandas 
das mulheres com câncer de mama que deveriam ser de responsabi-
lidade do Estado na garantia dos direitos previstos na Constituição 
brasileira. Importante mencionar que as práticas desenvolvidas nessa 
instituição parecem muito mais próximas daquilo que defendemos 
como integralidade da atenção do que a atenção prestada no sistema 
oficial de saúde, tendo em vista que ela incorpora e valoriza diversos 
saberes e práticas integrativas na composição do menu de serviços 
disponibilizados à população. Esta afirmativa ganha materialidade 
quando fazemos a leitura da seguinte fala:

Eles lá tão prontos pra que: pra tirar as preocupações da sua cabe-
ça, né. Aí se você tem uma vida apertada, difícil de ter uma cesta 
básica..., é o que ele falou: “você não precisa ficar tão nervosa com 
alimento.” Então, aí eles dão tudo, cesta básica, dão leite... E o Reike, 
ele também me encaminhou devido às vezes eu ficar muito agitada, 
né, dasabafar coisas sobre problemas mesmo do meu casamento. 
[...] E o Reike, eu fui fazer, que é um barato, entendeu. Assim, 
ela conversa com você, põe uma música bem tranquila, entendeu, 
vai falando mesmo e mexe com o seu emocional, entendeu. Faz 
você pensar em muita coisa e te ajuda a relaxar, entendeu. É um 
relaxamento mesmo muito bom, entendeu. [...] Só fiquei no Reike, 
no psicólogo, né, no assistente social, que sempre vê minha situação, 
por causa de cesta básica, essas coisas. (MARIANA)

Reportamo-nos aqui às ideias discutidas por Luz (2006a) para 
pensar a importância das práticas terapêuticas alternativas oferecidas 
pelo Grupo da Vida, como exemplo o reike, na conquista da saúde 
dessas mulheres. Para essa autora, tais práticas podem exercer o 
papel de ressignificar a saúde, o adoecimento e a cura, contribuindo 
para retirar a população principalmente do isolamento social da 
pobreza e da doença. 

As práticas ou atividades de saúde propiciadas por esses sistemas, 
sejam coletivas ou não, favorecem o estabelecimento da comuni-
cação, de interações sociais, a formação de grupos redes e mesmo 
movimentos – ainda que muito localizados – pela “saúde”, ou ao 
menos pela cura. (LUZ, 2006a, p. 35-36).

Luz (2006a) ainda reforça que a maior parte da população quer 
ter saúde, sendo esta última compreendida pelo desejo de ser cuida-
do, evitando dor, sofrimento, envelhecimento e morte precoce. Além 
disso, é poder ter alegria, disposição para a vida, recuperar o prazer 
das coisas cotidianas e poder estar com os outros, mesmo diante das 
limitações impostas pela doença. Enfim, saúde pode significar, neste 
caso, uma vitória contra a morte social.

Ressaltamos que visitamos essa organização no decorrer do estudo, 
para apreender o trabalho lá desenvolvido, já que foi referido pelas 
entrevistadas o apoio que recebem dessa instituição, principalmente 
referente ao atendimento clínico psicológico, individual e em grupo; 
à doação de próteses mamárias artesanais e de sutiãs especiais para 
mulheres mastectomizadas; ao empréstimo de perucas; à doação de 
cestas básicas e vale transporte, dentre outras práticas. 

Embora restritas ao espaço do Grupo da Vida, constatamos aí a 
presença de relações de solidariedade, de cooperação e apoio a essas 
mulheres, que de acordo com Luz (2006a) pode tornar-se:

ponto de partida para a renovação da sociabilidade, para a consti-
tuição de “novos amigos”, de “trocas” (de informações, experiências, 
conselhos e orientações) que vão aos poucos restaurando o tecido 
social comunicativo, com a criação e extensão de atividades para 
fora do âmbito das práticas de saúde. O isolamento é aos poucos 
vencido pelas atividades, e ressurgem nos indivíduos o otimismo e 
a esperança, com restabelecimento da confiança no outro, mesmo 
que no restrito grupo onde é exercida. Junto com esses sentimentos 
ressurge a saúde, ou a melhora. (LUZ, 2006a, p. 35-36).

Ao contrário do entusiasmo que falam do Grupo da Vida, as 
entrevistadas reclamam a falta de apoio dos profissionais de saúde nos 
atendimentos prestados no SUS, e chamam a atenção para encontros 
com pessoas fora do setor saúde, onde é possível a manifestação de 
relação de solidariedade.
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Mas o que precisa é esse apoio, essa atenção, essa força, né, que não 
tem. Porque você vai lá, faz a quimioterapia, vai embora, marca a 
próxima, pronto, acabou! Você não encontra uma palavra de apoio, 
você não encontra uma palavra, sabe, de amizade. As meninas te 
tratam muito bem, com sorriso, mas você não encontra disso dos 
médicos, dos profissionais médicos, dos médicos. Eles vão lá: “olha, 
agora você pode fazer, tudo bem, seu sangue tá, ok.” Aí, quando seu 
sangue, como aconteceu o caso do meu leucócito tá baixo, né, aí, 
eu perguntei pra doutora: mas o que é que eu posso fazer? Aí ela; 
“ah, não tem nada pra fazer não.” Aí, eu chego lá fora, tem sim! 
“Você come bastante verde, você come...” Sabe, aí, você encontra de 
outros pacientes, você encontra esse apoio de outros pacientes. Você 
não encontra lá. (JOANA)

Aproveitamos a narrativa da Joana e o trabalho desenvolvido pelo 
Grupo da Vida para introduzir uma reflexão sobre a importância 
da organização da sociedade civil em redes de apoio social, como 
estratégia para o enfrentamento das dificuldades em saúde. Lacerda 
et al. (2006) apontam a relevância desses dispositivos, que represen-
tam muito mais do que um mero agrupamento de pessoas. Para os 
autores, a rede social é uma teia de relações que também encerra 
uma conotação de ação coletiva. E assim:

 São redes que muitas vezes se tecem a partir da sociedade civil 
organizada e mantêm sua vitalidade em função dos vínculos de 
solidariedade, de troca e reciprocidade que se estabelecem entre 
os diversos sujeitos. Tendo em vista que os sujeitos estão expostos 
a diferentes tipos de situações estressantes e impasses na sua vida 
diária, a forma como sua rede social está estruturada vai influenciar 
diretamente os recursos de apoio social que fluem por meio da 
rede e os ajudam a lidar com as oportunidades e contingências do 
sistema social. (LACERDA et al., 2006, p. 445) 

Colaborando com essa discussão, Martins (2008) adota a noção 
de rede social apreendida nas fronteiras de teorias sistêmicas, feno-
menológicas e interacionistas. Rede entendida, então, como:

sistemas de trocas formados por fluxos incessantes de dons, de 
bens materiais e simbólicos que organizam os sistemas sociais e as 
próprias individualidades. (MARTINS, 2008, p. 1.246).

Um ponto importante no debate colocado por esse autor, sobre rede 
social, é que este permite avançar para uma discussão mais efetiva das 
redes de usuários, abandonando a visão funcionalista e individualista 
de usuário. E, nesta perspectiva de redes sociais, compreende-se que 
o usuário nas práticas de saúde pública nunca está sozinho, ele está 
sempre acompanhado por parentes, amigos, vizinhos, entre outros. 
Cremos ser este um ponto bastante pertinente às reflexões sobre 
integralidade em saúde, pois permite trazer ao cenário das práticas 
em saúde a ideia de rede de usuário, em oposição à visão tradicional 
do usuário como mero consumidor individual de bens e serviços, ou 
como uma função numérica das práticas de planejamento e de dados 
estatísticos (MARTINS, 2008).

Tal fenômeno precisa ser apreendido no cotidiano da organização 
dos serviços e práticas de saúde, entendendo que o usuário não é 
um indivíduo isolado, e também que as ações de saúde não podem 
ser reduzidas às intervenções técnicas realizadas pelos profissionais 
de saúde sobre as populações atendidas. 

Repensar o usuário como rede de significações diversificadas e 
compartilhadas pressupõe, igualmente, redefinir a saúde como fe-
nômeno social e cultural que não pode ser restrito à compreensão 
substantivista fornecida pelos indicadores epidemiológicos. Há que 
se considerar que a saúde constitui, sobretudo, um valor central na 
realização integralizada dos cuidados, sendo ela produzida entre o 
sistema de saúde organizado e o mundo da vida, onde tem lugar 
a experiência direta dos cuidados. (MARTINS, 2008, p. 126).

Em Volta Redonda, as entrevistadas recorreram ao Grupo da Vida 
em face de as ações governamentais se apresentarem insuficientes e 
não oferecerem soluções no atendimento às suas necessidades. Sendo 
assim constatamos, através de suas histórias, que elas receberam apoio 
dessa instituição para vários problemas que ultrapassam os limites 
da medicina resolver, que não foram valorizados nem encontraram 
respostas no setor público de saúde. 

Neste sentido, parece recomendável que a equipe gestora de saúde do 
município se aproxime do trabalho aí desenvolvido, tendo em vista sua 
contribuição para repensar as ações públicas, de tal modo que possam 
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organizar práticas de integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Essa 
articulação também pode significar um importante instrumento para 
a construção de um trabalho interdisciplinar e intersetorial no campo 
da saúde coletiva, tornando as ações mais resolutivas para a superação 
dos impasses e limites enfrentados não só por essas mulheres com 
câncer de mama, mas por todos os cidadãos residentes nessa localidade. 

Além disso, outra sugestão é que o setor oficial de saúde incentive 
e fortaleça as redes participativas de apoio social. Esta proposição está 
baseada na compreensão de que as pessoas necessitam uma das outras 
e, portanto, é importante cultivar no cotidiano de nossa sociedade 
iniciativas cujo enfoque esteja voltado às relações de solidariedade e 
apoio mútuo. (LACERDA et al., 2006)

Considerações finais
As análises apresentadas neste estudo levam-nos a pensar que o 

atendimento prestado às mulheres com câncer de mama está muito 
distante do princípio da integralidade, que nos orienta e que elegemos 
como bandeira de luta, não fornecendo as respostas necessárias para 
um cuidado pautado na garantia de direitos e valores relacionados à 
defesa da vida humana.

A primeira questão levantada está relacionada com a demora no 
diagnóstico dessa patologia, sendo necessárias ações para gestão do 
tempo na atenção ao câncer de mama. Falta na rede básica uma 
abordagem clínica adequada à saúde da mulher, principalmente 
relacionada ao exame clínico das mamas e ao acesso à mamografia. 
Estas duas questões específicas precisam ser revistas, em se tratando 
de garantir ações precoces no cuidado ao câncer de mama, reduzindo 
os efeitos e repercussões da doença.

É necessário também que sejam instaladas novas práticas de gestão 
e dispositivos de regulação capazes de romper com as atuais normas 
instituídas que dificultam o acesso da população aos procedimentos. 
Além disso, sugere-se que as equipes de saúde assumam uma atitu-
de de vigilância a esse respeito, garantindo que os exames estejam 
disponibilizados a todas as mulheres alvo do programa e que sejam 
realizados em tempo oportuno, quando a luta é por um diagnóstico 
e tratamento precoce (BRASIL, 2004). 

A rotineira situação de aparelhagem quebrada (de mamografia e 
ultrassonografia) precisa ser modificada, dispondo a organização de 
um plano de ação que garanta a não interrupção desses serviços. 
Aplica-se também essa discussão aos procedimentos de biópsia de 
mama, que requerem agilidade e vigilância no tocante aos resultados 
dos histopatológicos, com redução acentuada do tempo de espera.

Ainda na atenção básica à saúde, compreende-se como imprescin-
dível a qualificação da equipe de saúde, no que diz respeito à aborda-
gem das mulheres no controle ao câncer de mama, com destaque às 
práticas de palpação de mama realizadas pelos enfermeiros e médicos, 
que não são valorizadas e/ou efetuadas nesse nível de cuidado.

No que concerne ainda aos serviços de saúde, duas questões mere-
cem ser, nesta ocasião, abordadas. A primeira está relacionada à falta 
de apreensão pelo SUS de uma série de necessidades das mulheres 
com câncer de mama, tendo em vista a lógica da atenção organizada 
em torno do cuidado biomédico, ficando as demandas psicossociais 
sem resposta pelo sistema. Sendo assim, aponta-se como ponto 
essencial na organização do atendimento a incorporação de equipe 
multiprofissional e o desenvolvimento de práticas interdisciplinares, 
capazes de minimizar os efeitos e repercussões físicas e psicossociais 
associadas ao processo de adoecimento (BRASIL, 2004).

A outra questão está relacionada à flagrante falta de acesso aos 
serviços de referência para reconstituição de mama, no SUS municipal. 
Fica então a mensagem da necessidade de inclusão dessa tecnologia 
no rol de procedimentos ofertados para atender às expectativas dessas 
mulheres, lembrando ainda que esse ponto se encontra como um dos 
objetivos da atual Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher (BRASIL, 2007a).

Relacionada aos profissionais de saúde, foi denunciada nas falas 
das mulheres a falta de diversos atributos de integralidade em suas 
práticas. Poucos foram os encontros entre os técnicos e essas usuárias 
em que percebemos a presença de cuidado, afeto, diálogo e escuta, 
ou mesmo preocupação em querer conhecê-las ou reconhecê-las como 
sujeitos portadores de desejos, sonhos e projetos. Se existia preocu-
pação por parte desses, ela estava centrada na doença e no corpo. 
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Desta forma, ética do cuidado, acolhimento, vínculo, atendimento 
humanizado e responsabilização são temas e valores que precisam ser 
perseguidos na organização dessas práticas de saúde e que devem 
nortear a escolha, a qualificação e a avaliação dos trabalhadores 
envolvidos com o respectivo cuidado (SILVA JÚNIOR; MASCA-
RENHAS; 2006). Temos claro que a formação médica ainda é 
fortemente marcada pela abordagem na doença e não nos sujeitos. 
Nesse sentido, é estratégica a adoção de processos de educação per-
manente no interior do SUS visando à superação dessas debilidades 
decorrentes dos processos formativos. 

Importante mencionar que se apresentou como relevante em 
nossas análises a necessidade do reconhecimento, pelos profissionais 
do SUS, de outras práticas de cuidado integral promotoras de saúde 
(como por exemplo: homeopatia, apoio social, grupos religiosos, reike, 
etc.) que abrem espaço para legitimar outras formas de saberes, para 
além do tradicional modelo biomédico, e para retirar a população do 
isolamento social da pobreza e da doença (Luz, 2006a). Nesta linha 
de raciocínio, as redes sociais organizadas pela sociedade civil também 
podem apresentar-se como um importante arranjo para a construção 
da integralidade em saúde, já que permitem vínculos de solidariedade 
entre diversos sujeitos e a circulação de recursos de apoio social que 
podem ajudar as pessoas no enfrentamento de suas dificuldades e 
impasses encontrados na vida diária (LACERDA et al., 2006).

Promover as mudanças na organização dos serviços e das práticas 
não representa uma tarefa nada fácil quando estas questões não fazem 
parte da agenda dos gestores de saúde. Tentamos, por exemplo, no 
decorrer da pesquisa de campo, sugerir algumas mudanças que nos 
pareciam simples e evidentes para agilizar os resultados dos exames 
na Policlínica da Mulher, mas sem obter êxito. Nesse momento surge 
uma inquietação que colocamos aqui para reflexão: como promover 
mudanças na organização dos serviços e das práticas quando os diversos 
problemas aqui apontados não fazem parte do rol de preocupação dos 
gestores de saúde?

Perguntamos também às mulheres sobre o entendimento que 
tinham de direitos em saúde acerca do câncer de mama, e foi pra-
ticamente unânime o desconhecimento delas sobre a atenção que 

deveriam receber, de acordo com as estratégias das diversas políticas 
públicas de saúde estabelecidas. Esse fato, aliado à falta de mobilização 
da sociedade civil em torno dessas questões, pode contribuir para um 
quadro persistente de vulnerabilidade das mulheres com câncer de 
mama às práticas negligentes do SUS, já que não são denunciadas, 
nem existem mecanismos de controle social para seu enfrentamento 
e cobrança de responsabilidades. Aqui também se apresenta um outro 
questionamento, considerado relevante para o enfrentamento dessa 
situação: como mobilizar as mulheres e a sociedade civil em torno dessa 
temática, compreendendo essa participação como fundamental na luta 
pelos direitos em saúde?

Apoiando-nos em Bellato et al. (2008), gostaríamos de discutir 
os itinerários terapêuticos como uma tecnologia que permite a ava-
liação da integralidade na organização dos serviços e nas práticas 
de cuidado desenvolvidas pelos profissionais de saúde. Colocamos 
em discussão uma série de fragilidades dos serviços de saúde, que 
dificultam a implementação de respostas efetivas às necessidades em 
saúde da população, contadas, de forma privilegiada, por aqueles que 
percorrem essas unidades em busca de atendimento às suas aflições.

Como explicitam Bellato et al. (2008), esse dispositivo permite 
“repensar o já pensado”, ou seja, é possível trazer para a cena da 
atenção à saúde novas questões dos usuários relacionadas às suas 
experiências de adoecimento e ao cuidado recebido no sistema formal 
de saúde, que na perspectiva da integralidade, muitas vezes, exigem 
novos arranjos e práticas em saúde, com intuito de ampliação das 
respostas do SUS para essas demandas. Abre-se dessa forma, ao sistema 
de saúde, a perspectiva de tornar visíveis sofrimentos, necessidades 
e expectativas dos usuários nem sempre captadas pelos profissionais 
no cotidiano das unidades de saúde. 

Pinheiro e Silva Júnior (2008) ajudam nessa reflexão, ao colocarem 
sobre a necessidade de institucionalização de processos avaliativos 
na atenção à saúde, mediados pelo princípio de integralidade, tendo 
como desafio conhecer as práticas de gestão e de cuidado existen-
tes no cotidiano dos serviços de saúde, avaliando o cumprimento 
do conjunto de propostas desenhadas para essa área. Esses autores 
abrem essa pauta por compreenderem que as práticas avaliativas uti-
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lizadas historicamente no campo da saúde têm contribuído pouco 
para apreciação do movimento existente na área da saúde acerca da 
materialização dos princípios do SUS. 

Nesta perspectiva, as trajetórias assistenciais, presentes nos itinerá-
rios terapêuticos são aqui compreendidas como uma prática avaliativa 
amistosa à integralidade, que amplia o direito dos usuários a participar 
e emitir julgamentos sobre a atenção e o cuidado prestado. Ou seja, 
avaliar o sistema, através daqueles que frequentam as unidades de 
saúde, pode ser discutido na dimensão do direito, como defendido 
no trabalho de Pinheiro e Silva Júnior (2008).

Para finalizar, como no caso do presente estudo, nos discursos das 
mulheres foram apontados vários desafios, dificuldades e limitações 
na organização dos serviços e no conhecimento e práticas profissio-
nais de saúde que precisam ser apreendidos, discutidos e, sobretudo, 
enfrentados. 
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Práticas avaliativas centradas no usuário, a integralidade como 
princípio e o cuidado como valor e direito têm sido agregadores dos 
esforços das autoras deste capítulo na realização de estudos e pesqui-
sas que privilegiam a compreensão de experiências de adoecimento 
de pessoas e famílias, seus valores e práticas, inseridas em contextos 
socioeconômicos, políticos e culturais de diferentes regiões e cenários 
do Brasil. Este esforço tem sido mediado pelo LAPPIS/NUCEM, em 
pesquisas multicêntricas (PINHEIRO; SILVA JUNIOR; MATTOS, 
2008; PINHEIRO; MARTINS; 2009), nas quais desenvolvemos 
temas como itinerários terapêuticos, redes sociais e condição crônica 
(BELLATO; ARAUJO; CASTRO, 2008; ARAUJO; BELLATO; 
HILLER, 2009; LOPES et al., 2009; GERHARDT, 2007; GERHAR-
DT et al., 2008a; GERHARDT et al., 2008b; GERHARDT et al., 
2009a; GERHARDT et al., 2009b).

Estes estudos, ao evidenciarem como as pessoas adoecem e bus-
cam respostas às suas necessidades de saúde nos diferentes sistemas 
de cuidado formais e informais, apontam como o sistema, ao orga-
nizar e oferecer cuidado profissional, tem-lhes dado respostas a seus 
problemas, mais ou menos resolutivas e integrativas, afetando suas 
vidas – respostas estas, por vezes potencializadas e/ou viabilizadas 
pelos sistemas informais de cuidados.
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Tomando por base as experiências de pesquisa da avaliação centrada 
no usuário, buscamos tecer uma proposta de critérios avaliativos da 
efetividade das práticas de cuidado no adoecimento por condição/
situação crônica,1 considerando que estes possam vir a ser sensíveis 
para se dimensionar as repercussões e afetamentos do cuidado profis-
sional na vida de pessoas, famílias e comunidades, critérios que podem 
vir a conformar indicadores da efetividade do cuidado, tendo como 
eixo os conceitos de acesso/acessibilidade, visibilidade e participação.

Critério é compreendido por nós como um elemento substantivo 
que compõe determinada prática em saúde, que possa produzir efeito 
na vida das pessoas e possibilitar certa efetividade e resolutividade 
para suas necessidades de saúde. É, assim, certa potência nos modos 
mesmo de conformação de uma prática, que pode vir a balizá-la, 
apreciando e distinguindo algumas de suas formas que sejam mais 
amistosas à integralidade e ao direito à saúde. 

Consideramos, aqui, que a avaliação se dá sempre como um 
movimento de aproximação, mais do que de juízo, daí a noção de 
critério e não de determinante. Neste momento, também não nos 
deteremos naquilo que, se agregando ao critério, consideramos ser 
seu indicador; ou seja, os parâmetros para esta aproximação, através 
dos quais possam ser realizadas algumas “medições” dos critérios 
avaliadores das práticas. O indicador seria aquilo que indica ou 
localiza pontualmente algo, podendo ser usado para evidenciar uma 
presença ou ausência, uma ação ou reação, servindo de parâmetro 
para uma prática.

Globalmente considerados, os sistemas de informação em saúde 
têm recolhido poucos dados de qualquer espécie; ou possuem siste-
mas regulares, mas que não monitoram as desigualdades em saúde; 
ou ainda, medem estas desigualdades de forma regular, mas com 
insuficiência quanti e qualitativa de dados, o que não lhes permite 
identificar pontos de partida para elaborar e implementar políticas 
(OMS, 2010). Monitorar e investigar as intervenções profissionais, no 
sentido de quem vem a ser afetado por elas e se, delas decorrente, a 
situação de saúde da população melhora ou piora com o tempo, são 

1 Noções a serem explicitadas adiante neste capitulo.

medidas importantes para subsidiar a elaboração de políticas com 
finalidade de diminuir as desigualdades. 

Consideramos, também, que os sistemas de monitoramento devem 
incorporar, aos dados quantitativos conhecidos tradicionalmente, 
elementos avaliativos que possam oferecer leituras mais qualitativas, 
não apenas pontuais, mas convergentes, multi e interdisciplinares, 
dada a complexidade dos componentes na produção das desigualdades 
sociais. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Determinantes Sociais 
(CNDSS, 2008) tem tido a preocupação em incluir outras formas de 
ação para diminuir e monitorar as desigualdades sociais em saúde e 
para melhorar a saúde da população. Entre tais proposições, estão o 
reconhecimento dos determinantes como condições sociais em que 
as pessoas vivem e trabalham e o apontamento para as características 
específicas do contexto social que podem afetar a saúde, bem como 
para a maneira com que as condições sociais traduzem esse impacto. 
Também há o reconhecimento de que os serviços de saúde atuam 
como um determinante social e, desta forma, devem assumir papel 
estratégico na identificação e encaminhamento das disparidades em 
saúde, mediante sua organização e potencialidade para a articulação 
intersetorial, interferindo no processo de desigualdade social e de saúde.

Portanto, tanto na perspectiva da Organização Mundial da Saúde 
(2010) quanto da CNDSS (2008), a monitoração a partir do contexto 
de vida das pessoas pode fornecer dados para a avaliação em saúde 
mais condizentes com a realidade. Isso significa proporcionar aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) acessibilidade ao cuidado, 
na perspectiva da efetividade e a resolutividade das necessidades, o 
que vai além do simples acesso e entrada neste sistema, mas se volta 
para as interações de quem busca e quem aí oferece cuidado. Desta 
forma, reportamo-nos à avaliação em saúde tendo como centralidade 
o usuário, privilegiando suas narrativas na experiência de adoecimento, 
e nelas buscando identificar alguns critérios qualitativos para pensar a 
avaliação, especialmente aqueles que possam evidenciar intervenções 
bem-sucedidas para a vivência destas pessoas. Concordamos, assim, 
ser necessária a investigação sobre soluções eficazes na redução das 
desigualdades na saúde e nas suas circunstâncias, dentre elas, as de 
intervenções do campo da saúde.
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Múltiplas dimensões presentes no 
cuidado à condição/situação crônica

Segundo a OMS (2003), as condições crônicas abarcam agravos 
que extrapolam as doenças crônicas, os quais devem ser conside-
rados relacionados entre si, por terem demandas similares sobre 
pessoas, famílias, comunidades e sistemas de saúde. Abarcam tanto 
as condições não-transmissíveis, como as transmissíveis persisten-
tes, os distúrbios mentais de longo prazo e as deficiências físicas e 
estruturais contínuas. Assim, a doença crônica passa a exigir uma 
definição mais atualizada, cunhada no termo condição crônica. 

Consideramos que todas têm em comum a exigência de estra-
tégias eficazes para produção, gerenciamento e oferta de cuidados 
pelos diferentes sistemas de cuidado, dada sua persistência no tempo 
ou podendo ser permanente, necessitando, portanto, de cuidado 
continuado e prolongado. No seu curso alternam-se, com frequên-
cia e/ou recorrência, períodos de agudização e de silenciamento, 
impondo exigências diferenciadas de cuidado em cada um deles. 
Estes períodos podem ser comprometedores da vida da pessoa, a 
depender da maneira como ela possa ser acompanhada e cuidada 
pelos profissionais de saúde, bem como pelo modo como ela mesma 
e sua família gerenciam suas necessidades de saúde, de acordo com 
suas possibilidades cotidianas.

Nos períodos de agudização, temos observado que a busca por 
serviços de saúde se torna intensificada, centrada sobretudo em 
intervenções profissionais de maior densidade tecnológica, o que 
exige um acesso facilitado e efetivo aos serviços, na maioria das 
vezes, de média e/ou alta complexidade. Nessa situação ganha re-
levância, portanto, o cuidado profissional; o cuidado familiar toma 
uma dimensão de suporte material, afetivo e emocional à pessoa 
adoecida. Também a família tem tomado para si a articulação en-
tre os diversos espaços institucionais de saúde, construindo certa 
integração entre eles, frente ao modo como as práticas profissionais 
têm sido ofertadas: em modelo de rede piramidal, desarticulado, 
com fluxos rígidos e pontos específicos de entrada e saída do sistema 
(CECÍLIO, 1997). 

Em determinados contextos vimos que, para se garantir acesso 
aos serviços de média ou alta complexidade2 nos períodos de agudi-
zação da doença, desenvolvem-se entre usuários e representantes do 
sistema de saúde, relações que os auxiliam na inserção no sistema, 
sendo estas assimétricas, hierárquicas e pessoais. Estas relações fa-
vorecem que o usuário não sinta a necessidade de se organizar em 
fóruns participativos para formalizar demandas que representem 
suas necessidades de saúde, sendo mantidas a partir da lógica assis-
tencialista e clientelista, evitando o desenvolvimento da autonomia 
e sendo uma alternativa possível de auxílio para obter acesso aos 
serviços de saúde (GERHARDT et al., 2009).

Nos períodos de silenciamento, a família se constitui na principal 
cuidadora e as práticas profissionais; neste momento, tornam-se im-
portantes para o suporte requerido ao acompanhamento da condição 
crônica, de modo que possa contribuir para que o cuidado familiar 
seja efetivo, minimizando ou evitando agudizações. A família tece 
redes para o cuidado, de modo que este possa ser continuadamente 
oferecido, sendo que os serviços e profissionais podem e devem fazer 
parte destas, possibilitando-lhes maior efetividade na produção e 
gerenciamento do cuidado familiar. Em determinados contextos, 
vimos também a presença central da comunidade nesses períodos, 
através de relações com vizinhos próximos e atividades na igreja, 
por exemplo, nas quais dar, receber e retribuir pode conferir sen-
tidos às relações sociais, refazendo-as sempre que necessário. Esta 
peculiaridade do dom (capacidade de ser refeito) é evidenciada ao 
longo dos itinerários terapêuticos, nos quais as situações de adoe-
cimento crônico demandam constantemente a sustentabilidade e o 
apoio proporcionado pelas redes mobilizadas. Conduzir ao longo do 
tempo essa condição e buscar alternativas para enfrentá-la na vida 
cotidiana só é suportado por ser possível tecer e renovar relações 
com a família e comunidade (GERHARDT et al., 2009b).

2 Entendemos que média e alta complexidades se referem à presença de maior densidade 
tecnológica nos serviços de saúde, e não a níveis hierárquicos de saberes e práticas.
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Consideramos que os critérios avaliativos em saúde devam ser 
sensíveis às particularidades da condição/situação crônica, em seus 
movimentos diferenciados em relação ao agravo de curso agudo, bem 
como ao modo como pessoas e famílias rearranjam seu cotidiano para 
buscar, produzir e gerenciar o cuidado requerido. Nesse movimento, o 
acolhimento e vínculo nos serviços de saúde são essenciais, de modo 
que não se fragmente o cuidado nestes diferentes períodos, como se 
tratasse do curso de um adoecimento diferente, ou de uma “pessoa” 
diferente a cada “entrada” no sistema quando aí ela busca cuidado.

Os critérios avaliativos em saúde precisam ser sensíveis também na 
aferição do grau de acolhimento às necessidades das pessoas e famílias 
por meio do estabelecimento de vínculo, necessário a um cuidado 
continuado e prolongado demandado por essa condição, de modo que 
possa garantir-lhe a efetivação. Este acolhimento e vínculo precisam 
se pautar na busca por alternativas dialogadas e negociadas para a 
resolução dos problemas que incidem de modo intenso no cotidiano 
das pessoas e famílias que vivenciam a condição crônica, trazendo mu-
danças importantes no seu “modo de andar a vida” (SOUZA, 2006).

Não sendo “uma doença”, mas resultado de um complexo de 
necessidades que demandam cuidado de diversas e variadas natu-
rezas, a condição crônica precisa ser enfrentada e gerenciada, tendo 
por base o contexto e as condições de vida da pessoa e família. E 
se pensarmos que a família tem potenciais de cuidado variáveis no 
tempo, diretamente dependentes da sua capacidade de tessitura de 
redes que lhes forneça suportes e apoios para manter esses potenciais, 
ou ampliá-los, precisamos considerar a extensão da responsabilidade 
dos serviços e profissionais de saúde nesse processo, tornando-se parte 
efetiva da rede formal de apoio à família. 

Essa ideia encontra respaldo na concepção de “longitudinalidade” 
cunhada por Starfield (2002), que a define como atenção continuada 
ao longo de períodos substanciais de vida, alertando que, embora a 
palavra continuidade seja usualmente empregada, o termo longitudi-
nalidade transmite melhor esta ideia e que, no contexto da atenção 
primária, é uma relação pessoal de longa duração entre os profis-
sionais de saúde e as pessoas. Já a OMS (2009, p. 45) se refere à 

longitudinalidade como uma “relação personalizada que perdure no 
tempo”, reforçando a ideia de Starfield quanto ao fato de a atenção 
primária de saúde ser uma fonte de atenção por períodos de tempo 
que independam da ausência-presença de problemas específicos de 
saúde e/ou doença, de modo que

[...] ter atenção longitudinal significa que aqueles indivíduos na 
população identificam uma fonte de atenção como ‘sua’; que os 
prestadores ou grupos de prestadores reconhecem, pelo menos 
implicitamente, a existência de um contrato formal ou informal 
para ser a fonte habitual de atenção orientada para a pessoa (não 
para a doença); e que esta relação existe, por um período de tem-
po definido ou indefinido, até que seja explicitamente alterada. 
(STARFIELD, 2002, p. 248).

Ao refletirmos sobre a condição/situação crônica numa perspectiva 
longitudinal, vimos também o quanto 

[...] a posição singular que o indivíduo, família ou grupo, ou o 
sujeito-protagonista ocupa em relação ao seu universo referencial, é 
o resultado da interação entre as condições existentes e o empenho 
dos atores sociais em reagirem ou não a elas, ou seja, o quanto 
engloba os fatores objetivos e as dinâmicas de relações materiais e 
imateriais, coletivas e individuais existentes em suas situações de 
vida (GERHARDT, 2007, p. 290).

Assim, nos diferentes contextos e cenários de estudo, foi funda-
mental pensar em práticas profissionais e de organização de serviços 
de saúde integrais moduladas pelas necessidades dos sujeitos, enquanto 
resposta socialmente construída (representações sociais da saúde e da 
doença, redes de apoio social, itinerários terapêuticos) e em práticas 
avaliativas que levem em conta dimensões subjetivas (dinâmicas), e 
não somente indicadores de desempenho.

A situação de adoecimento crônico é, assim, o processo através 
do qual o indivíduo confere significados socialmente reconhecidos 
à suas disfunções ou a seu estado patológico. Em outras palavras, 
caracteriza-se como aquela onde as necessidades em saúde remetem 
a um processo histórico e social, construído a partir do cotidiano 
dos atores, possível de ser conhecida a partir da contextualização dos 
processos vividos. As práticas em saúde resultam dessas diferentes 
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necessidades, conformando itinerários terapêuticos e redes de apoio 
social onde há a circulação de bens materiais e imateriais “precio-
sos” a quem oferece e recebe e que permitem movimentos locais na 
busca de alívio dos desconfortos físicos e mentais e na superação das 
dificuldades impostas no cotidiano (GERHARDT et al., 2009a).

Partindo então das múltiplas dimensões e necessidades de cuida-
do continuado e prolongado, produzido e gerenciado pela família, 
comunidade e profissionais de saúde, a tessitura de redes cuidadoras 
se torna essencial e, nestas, o papel dos mediadores, facilitador na 
conectividade das redes. Aqui também vemos um ponto essencial para 
apontar critérios avaliativos de saúde, visto que a família apresenta 
desgastes importantes de seus potenciais cuidadores, ao ser “deixada 
a sua própria sorte” no cuidado familiar, podendo, não raro, levar ao 
adoecimento do cuidador principal, tornando-se, ele próprio, pessoa 
adoecida que poderá se constituir também numa condição crônica.

Critérios sensíveis na avaliação em saúde na atenção básica
Em artigo publicado em 2009 (ALFRADIQUE et al., 2009), o 

Ministério da Saúde, através de um grupo de especialistas, elaborou 
uma lista brasileira de internações por condições sensíveis à aten-
ção primária3 que representa um conjunto de problemas de saúde 
para os quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco 
de internações. Ao adotarem e adaptarem o modelo proposto por 
Carminal-Homar & Casanova-Matutano, apresentam a sequência 
de possibilidades de percurso desde a procura pela Atenção Básica 
(AB) até seu desfecho.

Os resultados encontrados em nossas pesquisas, em diferentes 
regiões do Brasil, apontaram elementos que visualizam permanências 
que ultrapassam condições geográficas, culturais e sociais ao longo da 
experiência de adoecimento e a busca, produção e gerenciamento do 
cuidado pela pessoa e família. Na sequência apresentada pelo modelo 
acima mencionado, esses elementos se enquadram em situações onde 

3 Atenção primária é o termo utilizado no referido artigo em consonância com a terminologia 
internacional. Em nossas pesquisas e no presente texto, adotamos o termo atenção básica (AB).

a porta de entrada do sistema nem sempre foi a AB, mas a atenção 
especializada, o pronto-atendimento ou o hospital, onde as pessoas 
buscam diretamente esses níveis do sistema. Os fatores que, de for-
ma geral, interferem, são resultado da falta de acesso à AB, a baixa 
vinculação a estes serviços e sua pouca capacidade de resolutividade, 
e foram suficientes para elaborarmos critérios sensíveis a partir das 
diferentes experiências das autoras, com “objetos/sujeitos” de estudo 
diferenciados, bem como realidade de vida e saúde desses sujeitos 
também diferenciada – o que torna possível pensarmos em critérios 
que possuam transcendência regional.

Partindo das mesmas categorias analíticas para pensar os diferentes 
contextos regionais, de acesso/acessibilidade, visibilidade e participação, 
surgiram diferentes critérios avaliativos para evidenciar a efetividade 
das práticas em saúde. 

Assim, em relação à acessibilidade, definiu-se que os critérios 
trariam elementos para evidenciar a efetivação negociada do cuidado 
entre profissionais e usuários, considerando a capacidade dos serviços 
de saúde para o cuidado continuado e prolongado às pessoas em con-
dições crônicas pertencentes a um dado território. Foram propostos 
como critérios avaliativos:
1. Utilização de serviços referenciados pela AB: permite eviden-

ciar a capacidade do serviço de saúde da AB de encaminhar as 
demandas por especialidade e/ou processos de agudização de 
usuários em condições crônicas.

2. Utilização de serviços de AB contra-referenciados pela média 
e alta complexidades: traduz a capacidade do serviço de saúde 
de AB de dar seguimento ao acompanhamento de uma pessoa 
em condição crônica (resolutividade).

3. Acolhimento na utilização de serviços de AB: expressa a capa-
cidade do serviço de AB de produzir acolhimento que pressupõe 
vínculo e decisão compartilhada, entre o usuário e o profissional, 
para o atendimento às necessidades de saúde para a construção 
do cuidado ao usuário em condição crônica.
Em relação à visibilidade do cuidado à pessoa em condição crônica 

na família e na comunidade, os critérios buscam expressar o reconheci-
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mento dessas pessoas e de seus cuidadores nos espaços em que vivem, 
bem como as relações estabelecidas com a comunidade e os serviços 
de saúde para o cuidado. 
1. Mapeamento do território pelas equipes da AB com o objetivo 

de reconhecer as famílias com pessoas em condições crôni-
cas e as redes sociais envolvidas: pode-se utilizar de recursos 
já incorporados ao processo de trabalho da equipe que atua na 
atenção básica para a identificação e acompanhamento desses 
usuários e famílias, dentre os quais destacamos a visita domiciliar. 
Faz-se importante ainda a identificação da rede social e pessoal 
do usuário em condição crônica, a partir de um mapeamento, 
utilizando-se das informações obtidas junto aos familiares. Um 
instrumento que pode auxiliar na sistematização das informações, 
possibilitando melhor visualização das redes, é o mapa da pessoa4. 

2. A identificação da rede familiar para o cuidado: consideraria 
a capacidade das famílias de se organizarem, tanto do ponto de 
vista de infraestrutura como de articulação com outras pessoas ou 
dispositivos presentes na comunidade (como associações, igrejas, 
grupos de apoio) para o cuidado desse usuário, seja nos momentos 
de internação hospitalar, como de cuidado no domicilio. 
A participação no cuidado trata da construção cotidiana do 

cuidado envolvendo a pessoa em condição crônica e seus familiares. 
Parte do reconhecimento da existência de problemas de múltiplas 
naturezas e os diversos arranjos impostos à vida da pessoa, família e 
comunidade durante o curso da condição crônica e da importância 
de um cuidado contínuo em constante interlocução com os serviços 
da AB. Para tal, deve-se considerar as possibilidades que as práticas 
de educação em saúde oferecem tanto para uma aproximação dos 
profissionais a essa realidade das famílias quanto para a construção 
de forma problematizadora e compartilhada do cuidado. 

4 Utilizamos a versão adaptada por Martins (2008), para quem o mapa da pessoa é cons-
truído a partir da identificação da rede social do indivíduo e rede social. Ou seja, a “rede 
social pessoal” ou “rede social significativa” não se limita à família nuclear ou extensa, mas 
ao contexto social em que o individuo interage: família, amigos, relações de trabalho, de 
estudo, de inserção comunitária e práticas sociais (SLUZKI, 1997, p. 37).

Quadro 1: Critérios avaliativos da efetividade das 
práticas em saúde na AB às pessoas em condições crônicas

Categoria 
Analítica

ACESSIBILIDADE
Cuidado em saúde no território

VISIBILIDADE
Cuidado na família e na comunidade

PARTICIPAÇÃO
Cuidado construído 

continuamente

Critérios e 
indicadores

1. Utilização de serviços 
referenciados pela AB

Indicadores

 x no de serviços de saúde secundário/
terciário referenciados pela AB para 
o usuário em condição crônica;

 x no de hospitalização de pessoas em 
pessoas com condição crônica que 
são acompanhadas pela AB;

 x no de hospitalizações por evento-
sentinela (complicações evitáveis) 
de uma pessoa em condição crônica.

2. Utilização de serviços de AB 
contra-referenciados pela média e 
alta complexidade

Indicadores

 x no de serviços de saúde de AB 
utilizados por DC como contra-
referência;

 x no de serviços de saúde da AB 
contra-referenciados pela média ou 
alta complexidade, para seguimento 
do acompanhamento de pessoas em 
condições crônicas;

 x no de serviços de saúde da AB utili-
zados por um mesmo portador de 
agravos crônicos;

 x no de vezes que os mesmos serviços 
da AB são utilizados por um mesmo 
indivíduo com agravos crônicos.

3. Utilização de serviços de AB com 
acolhimento

Indicadores

 x no e tipo de serviços de saúde de AB 
com acolhimento.

 x no de serviços de saúde de um 
mesmo nível de atenção utiliza-
dos por um mesmo usuário para 
acompanhamento de uma pessoa 
em condição crônica.

1. Mapeamento do território da AB 
com vistas a reconhecer as famílias, 
seus agravos e os mediadores 
comunitários para o cuidado

Indicadores

 x no de visitas em que foram identi-
ficadas na comunidade as pessoas 
que facilitam ou dif icultam o 
cuidado de uma pessoa em condi-
ção crônica;

 x no de visitas em que foram identi-
ficadas e reconhecidas na família e 
comunidade a pessoa em condição 
crônica e o contexto (social e 
cultural) onde ela se desenvolve 
(“situação crônica”);

 x no de visitas em que foi identi-
ficada a adesão ao tratamento e 
os motivos referidos em caso da 
não adesão.

2. Estruturação da rede familiar 
para o cuidado

Indicadores 

 x identificação da situação familiar 
(estrutura) residencial;

 x reconhecimento da rede de apoio 
ao cuidado construída pela família 
ao longo da sua vivência da condi-
ção crônica de um ou mais de seus 
membros (podendo ser aferida 
pela "existência, no prontuário da 
família na AB, do desenho da rede 
de apoio para o cuidado da família, 
sendo atualizado periodicamente 
pelos profissionais";

 x identificação dos mediadores que 
apóiam a produção do cuidado;

 x presença de integrantes da rede de 
cuidados durante a internação e 
reconhecimento dos mesmos como 
elementos importantes do cuidado 
à pessoa em condição crônica.

1. Grupo de Educação 
em Saúde-situado 
na AB

Indicadores

 x existência, na AB, 
de estratégias que 
favoreçam a educa-
ção em saúde;

 x no de vezes que o 
usuário em condi-
ção crônica parti-
cipa do grupo de 
Educação em Saúde 
ao longo do tempo, 
associado ao núme-
ro de internações 
(ex. 5 anos partici-
pando ativamente 
no grupo e número 
de complicações 
ou estabilidade da 
doença).

 x presença de meto-
dologias ativas de 
cuidado de uma 
pessoa em condi-
ção crônica, nas 
quais se privilegie 
a presença de inte-
grantes da família 
e de mediadores 
comunitários;

 x presença de inte-
grantes do grupo 
familiar que produz 
e gerencia o cuida-
do de uma pessoa 
em condição crôni-
ca nas atividades de 
educação em saúde.
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A partir dos critérios sensíveis propostos, conseguimos visualizar 
os movimentos dos doentes crônicos entre os diferentes níveis do 
sistema de saúde, o que pode contribuir de forma significativa para 
a melhoria das ações de cuidado na AB, para a visibilidade das 
necessidades em saúde dessa população, aumentando o vínculo e a 
participação destes com os serviços e profissionais de saúde.

Enfrentando desafios da avaliação em saúde e dos 
determinantes sociais

A construção desses critérios busca avançar ao propor uma prática 
avaliativa que considere a dinâmica do adoecimento e do cuidado 
nas condições crônicas, não se mantendo circunscrita aos indicadores 
que expressam a ocorrência de uma patologia específica e os cuidados 
demandados apenas nos períodos de agudização.

Nesta proposição, é reconhecida a insuficiência e inconsistência das 
informações que utilizam os registros de procedimentos realizados, 
visto que eles não retratam os períodos de silenciamento/normalidade. 
Nesses períodos, o cuidado se configura como a maior demanda da 
pessoa em condição crônica; portanto, na prática avaliativa faz-se 
necessário utilizar estratégias que permitam maior aproximação ao 
cotidiano dessas famílias, apreender como se operacionaliza o cuidado 
nos seus espaços singulares, como funciona a rede de cuidados e a 
relação com o serviço de saúde. São informações eminentemente 
qualitativas que tradicionalmente não compõem o escopo dos indi-
cadores existentes, mas que podem apoiar gestores e profissionais na 
produção de formas de cuidado e de dispositivos que fortaleçam a 
rede social da pessoa em condição crônica, dando maior sustentabi-
lidade ao cuidado.

Cabe ressaltar que os critérios ora sugeridos dão visibilidade ao 
cuidado desenvolvido pela família e comunidade em toda a trajetória 
de cuidado, abrindo possibilidades à inclusão e atuação da equipe 
profissional na rede de cuidados, potencializando-a e apoiando-a. 
Essa atuação conjunta preserva o potencial de cuidado da família e 
de outros cuidadores, na medida em que evita os desgastes físico, 
mental, emocional e financeiro aos quais os cuidadores estão sujeitos.

Por fim, a proposta de se pensar em critérios sensíveis para se 
dimensionar as repercussões do cuidado profissional na vida da pes-
soa, família e comunidade frente à condição/situação crônica é uma 
tentativa de incluir a perspectiva do usuário e os determinantes sociais 
em saúde, que vão além da quantificação e da objetivação dos sinais 
e sintomas biológicos, lançando o desafio de se pensar em sistemas 
de informação que incluam essas dimensões.
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O caráter formativo da avaliação e a 
integralidade: reflexões teóricas1

VALÉRIA MARINHO NASCIMENTO SILVA
ALUISIO GOMES DA SILVA JUNIOR

ROSENI PINHEIRO

Introdução
A avaliação ocupou parte considerável da agenda do Ministério da 

Saúde nos últimos anos, em razão de uma série de ações elaboradas 
para institucionalizá-la no âmbito da atenção básica (FELISBERTO, 
2004 e 2006; BRASIL, 2005).

Felisberto (2004 e 2006) nos leva a entender que a proposta 
de instaurar uma cultura avaliativa visa a romper com o emprego 
reduzido das potencialidades da avaliação pelos profissionais de 
saúde. Ou seja, busca transformá-la numa ferramenta capaz de 
ofertar mais do que os usos triviais que dela são feitos por gesto-
res e trabalhadores no cotidiano dos serviços – como prestação de 
contas ou alocação de recursos.

Em que pesem tais considerações, nossa proposta neste texto 
não é esmiuçar a avaliação nesse aspecto, mas provocar reflexões a 
partir do uso de lentes teóricas que nos permitam olhar a prática 
avaliativa como objeto de produção de aprendizagem e de desenvol-
vimento da autonomia dos atores que dela participam. Discutimos, 
portanto, o que denominamos como caráter formativo da avaliação, 
tomando como pressupostos teóricos as práticas avaliativas amistosas 

1 Este texto é parte da dissertação de mestrado O caráter formativo da avaliação nas práticas 
avaliativas da gestão da atenção básica de Piraí/RJ: o cotidiano dos atores na perspectiva da 
integralidade, defendida pela primeira autora em 2010, na Universidade Federal Fluminense, 
com adaptações para esta publicação. 
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à integralidade (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008), o significado 
formativo das práticas de saúde (AYRES, 2004) e os estudos do 
educador Paulo Freire (2006, 2009a, 2009b).

Inicialmente, trazemos à baila uma breve revisão das atuais abor-
dagens avaliativas no contexto nacional, consideradas mais democrá-
ticas, emancipatórias e participativas, que seguem na contramão das 
práticas avaliativas hegemônicas, sustentadas pela tradição positivista. 
Em seguida, apresentamos a constituição do arcabouço teórico que 
alicerça nossa tese sobre o caráter formativo da avaliação. E por 
fim, traçamos reflexões acerca das perspectivas do caráter formativo 
da avaliação no âmbito do sistema de saúde, a partir da prática de 
práticas avaliativas. 

Novas abordagens avaliativas: contribuições para a 
avaliação em saúde

Nos últimos anos, vem-se tornando habitual a adoção de abordagens 
avaliativas não tradicionais, que rompem com o modelo quantitativo 
e positivista predominante no campo da avaliação em saúde. Minayo 
(2008a) elucida que desde a metade dos anos 1980, começou-se a 
falar especificamente em avaliação qualitativa. 

Acrescentamos que o despontar dessas novas abordagens (GUBA; 
LINCOLN, 1989; SPRINGETT, 2001; FURTADO, 2001; AKER-
MAN; MENDES; BÓGUS, 2004 e 2006; BOSI; UCHIMURA, 
2006; BOSI; MERCADO, 2006; MERCADO; BOSI, 2006; MI-
NAYO, 2008a, entre outras) é influenciado pelo fato de o campo 
da avaliação dos programas de saúde ser um dos espaços onde os 
discursos de mudança e transformação social avançam nos países 
latino-americanos e na Península Ibérica (MERCADO et al., 2006).

No Brasil, esses discursos enfatizam, por exemplo, a cidadania, 
a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, que 
vêm a ser alguns dos princípios fundamentais da Constituição Cidadã, 
expressos também no SUS em seus princípios de universalidade de 
acesso, integralidade na atenção à saúde, participação social, preser-
vação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física 
e moral, entre outros, assim como em suas políticas e programas. 

Entendemos que a apreensão dessas questões requer abordagens 
avaliativas com diferentes matizes, que extrapolem a hegemonia posi-
tivista, propondo outros olhares, outros referenciais de análise, outros 
arranjos metodológicos, com a reflexão de noções de participação, 
emancipação e democracia. Abordagens que apontem caminhos para 
uma avaliação transformadora – não somente do sistema de saúde, 
mas das pessoas que o sustentam. Referimo-nos aqui a uma avaliação 
que gere aprendizagem.

O Brasil tem ampliado a produção de práticas avaliativas não 
hegemônicas. Em uma investigação sobre novas práticas de avaliação, 
Mercado et al. (2006) analisaram 67 avaliações de programas de 
saúde na América Latina e na Península Ibérica, que denominaram 
de emergentes. Dessas, 32 eram originárias do Brasil, o que denota 
uma produção nacional considerável. Muitas dessas práticas trazem a 
inclusão e participação como marca, sendo a avaliação participativa o 
modelo emergente mais utilizado na área de saúde. Acreditamos que, 
no campo da avaliação em saúde, isso representa um espelhamento 
dos avanços conquistados com a Carta Magna de 1988.

A base filosófica e epistemológica da abordagem participativa na 
avaliação reside na tradição hermenêutica da criação do conhecimen-
to. Suas raízes metodológicas e ideológicas se amparam na noção 
de pesquisa-ação, desenvolvida nos anos de 1940, e tem sido muito 
utilizada em países em desenvolvimento, sendo cada vez mais ado-
tada no mundo desenvolvido. A força das abordagens participativas 
reside na sua contribuição para o empowerment e a mudança social 
(SPRINGETT, 2001). 

Hartz (2009) menciona o despontar de uma quinta geração de 
avaliação, que conduz ao aprendizado, tendo a participação dos atores 
papel fundamental. Além disso, as chances de emprego dessas ava-
liações decorrem da coprodução dos participantes, sendo o avaliador 
aquele que desempenha o papel pedagógico de mediador e tradutor 
do processo analítico e seus resultados.

Compreendemos que a marca da participação está em consonân-
cia com pesquisa recente sobre avaliação e integralidade na atenção 
básica (PINHEIRO; SILVA JUNIOR; MATTOS, 2008), em que 
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foram observadas práticas de gestão e de cuidado no cotidiano dos 
serviços de saúde e nelas reconhecidas o que se denominou de práticas 
avaliativas amistosas à integralidade:

[...] os diferentes modos de avaliar que tomam como base as 
ações exercidas cotidianamente nos serviços, na medida em que 
forjam acoplamentos de saberes e práticas dos sujeitos implicados 
(gestor, trabalhador e usuário) na produção do cuidado em saúde, 
subsidiando sua avaliação como intervenção; não se esgotando nas 
ferramentas avaliativas já existentes e podendo se tornar técnicas 
não-compartilháveis (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008, p. 28).

Esses autores refletem sobre a possibilidade de existência de um 
caráter formativo da avaliação. Partem das discussões de Ayres (2004), 
que questiona o quanto as práticas avaliativas tradicionais são incapa-
zes de apreender o significado formativo das práticas de saúde, sendo 
inadequadas para operar uma avaliação que alcance a subjetividade 
da relação terapêutica, do encontro entre sujeitos. 

Ayres (2004) elucida que, quando o propósito da avaliação se orienta 
para uma perspectiva formativa, é necessário que seus componentes 
cognitivos sejam regidos por uma aproximação hermenêutica. Isto é, 
qualquer proposição avaliativa deve fazer parte de um círculo compre-
ensivo, no qual cada parte em exame só tem seu significado esclarecido 
por uma totalidade interpretativa, a qual deverá ter seu significado 
completamente dependente de cada uma das partes examinadas.

Santos-Filho (2007) reflete sobre como abarcar a avaliação no 
âmbito da Política Nacional de Humanização. E procura avançar 
na perspectiva das avaliações formativas, participativas e emancipa-
tórias, que devem contribuir para estimular o diálogo, a reflexão e 
o aprendizado entre os atores, sendo a aprendizagem a chave para o 
desenvolvimento de capacidades para os grupos e organizações locais.

O caráter formativo da avaliação: aspectos conceituais
As reflexões desses autores (AYRES, 2004; SANTOS-FILHO, 

2007; PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008) nos levam a pensar 
na existência de um caráter formativo da avaliação como algo que 
conduz à aprendizagem: uma aprendizagem gerada pela reflexão, pelo 
diálogo, pelo encontro e reconhecimento do outro; uma aprendiza-

gem que emancipa à medida que constrói sujeitos com capacidade 
analítica suficiente para propor transformações em suas práticas e, 
assim, se transformar. 

Observamos que essas ideias também estão em consonância com 
certos aspectos da pesquisa-ação, visto que durante a reflexão gerada 
pela pesquisa, os sujeitos envolvidos desenvolvem uma consciência 
crítica sobre seu cotidiano, ampliando horizontes de transformação 
e de intervenção (DESLANDES; GOMES, 2007). Desta forma, 
sentimos a necessidade de elaborar uma proposição teórico-conceitual 
para o caráter formativo da avaliação, e o definimos como um efeito 
inerente a certas práticas avaliativas, nas quais a aprendizagem é 
gerada a partir da problematização do objeto avaliado nas relações 
dialógicas. Isso permite a construção da autonomia dos atores que se 
inserem em tais práticas, e produz, assim, um movimento emancipa-
tório. Nesse movimento, cada um se sente sujeito capaz de processar 
informação, tomar decisões compartilhadas, produzir julgamentos de 
valor e redirecionar as práticas de saúde.

Propomos a ideia de problematização conforme as elaborações de 
Freire (2009b, p. 193), em que problematizar “é exercer uma análise 
crítica sobre a realidade problema”, transformando-a e se transfor-
mando por meio de sua práxis.2

Somemos a isso a questão da autonomia, que vai se constituindo na 
experiência de inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Dessa forma, 
a “autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é 
vir a ser” (FREIRE, 2009a, p. 107). É por isso que no caráter forma-
tivo da avaliação transparece o desenvolvimento e fortalecimento da 
autonomia, estimulados pelo exercício da prática avaliativa ao longo 
da vida. Essa construção de autonomia conduz à emancipação dos 
atores, para além do seu processo de trabalho, sejam eles trabalhadores, 
gestores, representantes de usuários e os próprios usuários. 

As práticas avaliativas que revelam o caráter formativo da ava-
liação produzem aprendizagem, pois, como ponto de encontro nas 
relações dialógicas entre atores e suas práticas, elas ensinam – mas 

2 Destacamos que práxis em Freire (2009b, p. 42) “é reflexão e ação dos homens sobre o 
mundo para transformá-lo.”
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não se trata de um ensinar restrito ao ato de transferir conheci-
mento. O ensinar intrínseco ao caráter formativo da avaliação, e 
aqui parafraseamos Freire (2009a, p. 47), se revela porque dessa 
interação os atores criam as possibilidades para a própria produção 
do conhecimento ou para sua construção.

Para Freire (2009a, p.69), aprender é “construir, reconstruir, cons-
tatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura 
do espírito”. Toda prática educativa, pois, demanda a existência de 
sujeitos: um que, ensinando, aprende; outro que, aprendendo, ensi-
na. No caráter formativo da avaliação percebemos esse movimento 
mútuo de ensino-aprendizagem entre os atores. Conforme explica 
Freire (2009a, 2009b), a ideia de estar no mundo necessariamente 
significa estar com o mundo e com os outros. 

Na nossa visão, a ideia de “estar com o mundo e com os outros” 
é acontecimento cotidiano. Para Freire (2009a), não é possível estar 
no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem sonhar, sem 
pontos de vista sobre o mundo, sem aprender, sem ensinar etc. E 
é justamente no cotidiano dos atores que podem ser elaboradas e 
operadas práticas avaliativas, gerando reflexão e transformação das 
práticas, com possível reorientação da política de saúde local. Se não 
construímos o cotidiano que queremos, tudo deixa de fazer sentido. 
Por isso, tanto nos apoiam Freire e suas idealizações. Como estar no 
mundo sem fazer a história que desejamos viver?

Quando pensamos que estamos no mundo, nos remetemos a 
um certo cotidiano, por vezes, denso de conflitos. Nossa aposta, 
portanto, é que as práticas avaliativas e seu caráter formativo podem 
transparecer e agir nesse cotidiano, naquilo que é dado como pronto, 
como certo, como feito. É nesse cotidiano que, se ativos, com nossa 
práxis, operamos mudanças:

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe 
em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe 
uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que as-
sumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, 
ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este 
desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir 
do interior. [...] (CERTEAU, 2008, p. 31).

Figura 1 – Esquema visual do desenvolvimento do caráter formativo da avaliação

Tais formulações nos auxiliam na percepção do desenvolvimento do 
caráter formativo da avaliação nas práticas avaliativas dos serviços de 
saúde. Melhor: nos provocam a inferir como se aprende por meio do 
emprego da avaliação, e a observar se é possível o desenvolvimento ou 
fortalecimento da autonomia dos atores, num movimento emancipatório, 
alavancado por práticas avaliativas, sejam elas estruturadas ou não.

Considerações finais
Procuramos refletir aqui a avaliação como ferramenta de aprendi-

zagem em um horizonte de abordagens avaliativas mais democráticas 
e participativas, em consonância com o ideário do SUS. Assim, 
construímos um arcabouço teórico que nos permite revelar como se 
dá a aprendizagem a partir da prática da avaliação.

Nesse contexto, destacamos que os esforços do Ministério da 
Saúde para institucionalizar a avaliação na Atenção Básica ampliam 
as chances de se criar uma cultura avaliativa no cotidiano dos ser-
viços e, por consequência, de induzir a aprendizagem de gestores, 
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trabalhadores, conselheiros e mesmo usuários por meio do emprego 
da avaliação. Para isso, entendemos que certos elementos contribuem 
para o desenvolvimento do caráter formativo da avaliação, como um 
sistema de gestão com espaços de participação democrática e avaliações 
realizadas sistematicamente nesses espaços, manuseadas por sujeitos 
que atuam no sistema de saúde e se sentem capazes de transformá-lo 
a partir de suas práticas. 

Dessa maneira, inferimos que a aprendizagem pode ser gerada 
independentemente do método de avaliação empregado, seja ele 
quantitativo ou qualitativo. Faz-se necessário, entretanto, que práticas 
avaliativas sejam operadas em ambiente propício, com problematização, 
diálogo, espaço para construções e desconstruções compartilhadas 
acerca da orientação da política de saúde local.

Acreditamos, portanto, que as práticas avaliativas amistosas à 
integralidade e àquelas de cunho participativo têm mais chance de 
favorecer o desenvolvimento do caráter formativo da avaliação. Vemos 
nesse caráter o contraste de saberes e a construção de novos saberes, a 
tomada de decisão, o julgamento de valor e a elaboração de estratégias 
e intervenções de forma partilhada. Enfim, um movimento mútuo de 
aprendizagem a partir da prática da avaliação. Essa é a nossa aposta.

Com isso, o sistema de saúde pode ser posto em análise conti-
nuamente, enquanto os sujeitos têm sua autonomia ampliada pelo 
desafio de tomarem decisões a cada avaliação, de proporem estratégias 
e criarem mecanismos de intervenção. Assim, a avaliação passa a ser 
instrumento de empoderamento daqueles que efetivamente atuam no 
serviço de saúde e dele fazem uso, para que sejam coautores de um 
SUS mais efetivo e em consonância com a integralidade em saúde.
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Homeopatia e integralidade: 
ressignificando a autonomia 

entre os sujeitos no SUS

WALCYMAR L. ESTRELA
ROSENI PINHEIRO

JORGE C. BIOLCHINI

Introdução 
Nos últimos anos, integralidade tem sido um termo muito presente 

nos debates no campo da saúde, ao qual são atribuídos diferentes 
sentidos e significados, configurando sua característica polissêmica 
e polifônica (PINHEIRO; MATTOS, 2001, 2003, 2004, 2005). 

As publicações atuais, bem como os seminários sobre o tema, 
trazem uma reflexão sobre as diversas significâncias e “vozes” (PI-
NHEIRO; MATTOS, 2004) que a integralidade pode vir a ter, seja 
quando aborda de forma diferenciada a demanda e modula a oferta 
para tal, seja na atuação por meio das redes sociais de apoio, ou na 
questão do direito ao acesso, assim como as mais diversas formas de 
abordagens que atendam às demandas dos usuários do sistema. Essa 
abrangência de representações permite compreender a integralidade em 
diferentes dimensões, a partir de um conjunto de sentidos inerentes 
aos contextos nos quais se insere.

Focalizou-se aqui a dimensão da integralidade no cuidado à 
saúde, com destaque para a resposta terapêutica referida tanto pelos 
pacientes em tratamento homeopático no serviço público de saúde 
quanto pelos profissionais homeopatas. A perspectiva da abordagem 
holista e vitalista1 inerente à terapêutica homeopática, cuja raciona-

1 Holístico será usado aqui no sentido de total, completo, universal; e vitalismo, no sentido 
da doutrina que afirma a necessidade de um princípio irredutível ao domínio físico-químico 
para explicar os fenômenos vitais (FERREIRA, 1975).
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lidade médica busca tratar a saúde e a doença como um fenômeno 
social total (MARTINS, 2003), corrobora a realização deste traba-
lho. Isso equivale dizer que a doença não está à parte do doente e 
de seu contexto social e que a sintomatologia apresentada por um 
indivíduo doente 

é vista como sintoma da vida social do doente, o que implica em 
considerações complexas entre a natureza e a sociedade, entre os 
modos como se relacionam instituições como família, trabalho, lazer, 
religião, meio ambiente, dentre outras. (MARTINS, 2003, p. 271).

O objetivo deste texto é apresentar questões relativas ao enten-
dimento de pacientes e profissionais homeopatas sobre a resposta ao 
tratamento homeopático nos serviços públicos de saúde a partir de 
suas narrativas, identificando possibilidades de nexos constituintes de 
sentido com a integralidade do cuidado. 

Em 2006, foi publicada portaria do Ministério da Saúde criando 
uma política pública para efetivação de tais práticas terapêuticas nos 
serviços públicos de saúde, denominada Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares – PNPIC (BRASIL, 2006 a e b). 
Dentre essas práticas, estão incluídas não só a Homeopatia, mas 
também a Acupuntura, a Antroposofia, a Fitoterapia e o Termalismo. 
Trata-se de um processo político-social e político-institucional que 
está ancorado no cumprimento do direito constitucional de escolha 
da terapêutica por parte do usuário, assim como o compromisso de 
contribuir para garantia de integralidade no cuidado em saúde. 

Considerando o exposto, torna-se relevante a realização de estudos 
que busquem compreender as práticas terapêuticas contempladas na 
PNPIC a partir do entendimento sobre sua utilização tanto pelos 
praticantes quanto pelos usuários. Neste sentido, esta pesquisa pretende 
contribuir para a pesquisa social sobre tais práticas, corroborando para 
sua efetiva institucionalização no sistema público de saúde no país.

Metodologia2:
Esta pesquisa é de natureza qualitativa, avaliativa e de caráter 

exploratório. Foram entrevistados pacientes e profissionais homeopa-

2 Para melhor detalhamento da metodologia da pesquisa, consultar Estrela (2006).

tas. O estudo analisou também o prontuário médico e realizou uma 
observação exploratória dos campos. Foram investigados três diferentes 
tipos de atendimento homeopáticos em serviços públicos: dois com 
abordagem exclusivamente homeopática (nos municípios de Juiz de 
Fora e do Rio de Janeiro, respectivamente, nos níveis secundário e 
terciário da atenção); o terceiro ocorreu em uma unidade de programa 
de saúde da família (PSF) no município de Volta Redonda. 

Os critérios de escolha desses municípios contemplaram a diver-
sidade de modalidades de atendimento homeopático hoje presentes 
no SUS: desde atendimentos realizados por equipe multidisciplinar, 
com fornecimento do medicamento manipulado, com programa de 
educação em saúde, até aquele que se restringe somente à consulta 
médica homeopática. Além disso, considerou-se a longevidade do 
programa no SUS e a sua notoriedade.3. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três pacientes de 
cada campo (totalizando 9 entrevistas) e seus respectivos profissionais 
homeopatas, seguidas da análise dos seus prontuários médicos, com 
seis perguntas4 que buscavam compreender como os entrevistados 
percebiam o resultado do tratamento homeopático. 

Para a representação de cada um deles, utilizou-se um codinome 
para garantir o sigilo. Os profissionais homeopatas tinham mais de 
cinco anos de prática homeopática no SUS e contemplavam as duas 
grandes escolas homeopáticas (unicista e pluralista). Dentre os pa-
cientes acompanhados por esses médicos, foram escolhidos pacientes 
com os seguintes requisitos: tempo mínimo de tratamento de um 

3 Tomamos como referência de notoriedade o destaque do MS a estes serviços, selecionando-
os para apresentar suas experiências no I Seminário Nacional de Homeopatia promovido 
pelo ministério (BRASIL, 2005).
4 As perguntas foram: houve algum efeito que considerou bom, benéfico, satisfatório, positivo 
em seu tratamento? Por que o sentiu, o considerou assim? Houve algum efeito ruim, danoso, 
desagradável, negativo em seu tratamento? Por que o sentiu, o considerou assim? E como 
se seguiu a evolução deste efeito? Houve algum efeito no tratamento que superou, foi além 
das suas expectativas? Qual? Por que superou as expectativas? Houve alguma mudança na 
sua vida (na sua relação com a vida, na sua atitude de vida) após o início do tratamento? 
Qual? Quais foram as fases, os momentos de evolução ao longo do seu tratamento? Hou-
ve alguma fase de piora dos problemas, do seu estado? O que aconteceu depois, como se 
seguiu a evolução? Qual o significado, o sentido, para você em estar curado(a)? Em estar 
saudável?E em se sentir cuidado?
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ano; pacientes aderentes ao tratamento (que não tenham incorrido 
em interrupções recorrentes no período do tratamento); caso eleito 
pelo profissional como boa evolução (aquele que o profissional en-
tenda que houve resolutividade ou até mesmo cura); paciente sem 
uso concomitante de tratamento alopático.

A análise dos prontuários procurou caracterizar os seguintes 
elementos:5 1) descrição da narrativa na linguagem do paciente, na 
primeira pessoa do singular; 2) registro das evoluções prognósticas, 
segundo o modelo Kentiano (principalmente as citadas na entrevis-
ta); 3) concordância com as informações contidas nas entrevistas; 
4) registro de exame físico; 5) registro de exames complementares; 
6) registro da repertorização.

O projeto da pesquisa foi aprovado no Comitê de ética em pes-
quisa do IMS-UERJ. 

Para a condução do processo de análise do material produzido 
pelas entrevistas, baseamo-nos na obra de Spink (1994). Nesse mo-
mento já observávamos nas narrativas dos entrevistados pontos de 
convergência e algumas contradições, ora entre as diversas categorias 
dos atores envolvidos, ora dentro da fala do mesmo paciente. Foi 
realizada uma “leitura flutuante” do material, intercalando a leitura 
da transcrição com a escuta do material gravado. Assim, os temas 
foram se delineando à frente de quem escrevia. 

O segundo passo, conforme a orientação de Spink (1994), foi a 
volta aos objetivos da pesquisa e a reflexão sobre a relação do ma-
terial temático encontrado com o objetivo estabelecido. Agrupamos 
as respostas de todos os envolvidos por cada questão formulada para 
facilitar a aproximação temática, criando-se, assim, um primeiro 
quadro de respostas.

Como o objetivo principal era estabelecer a compreensão que 
profissionais e pacientes faziam a respeito da resposta ao tratamento 
homeopático e a possível identificação de relação com as evoluções 
prognosticas e a integralidade, deixou-se vir à tona os temas relacionados 

5 Esses critérios foram sistematizados pela autora a partir da leitura dos cânones e da lite-
ratura já referenciada para o tema (HAHNEMANN, 1992; PASCHERO, 1988; NASSIF, 
1995; DIAS, 2001).

a essas características, a fim de que categorias comuns às falas pudes-
sem esboçar-se naturalmente. Desse ponto em diante, iniciou-se um 
processo de categorização sucessiva que se deu em três etapas distintas.

A primeira delas constituiu-se de uma leitura das entrevistas de 
forma mais crítica, em busca de pontos de aproximação e divergência, 
sendo possível então observar alguns conceitos recorrentes nas falas 
dos pacientes e dos profissionais. Inicialmente denominamos esses 
conceitos recorrentes de “palavras-chaves”. Construídos os conceitos, 
as respostas foram reagrupadas pelas palavras-chave, construindo-se, 
assim, um segundo quadro com uma coluna para as palavras-chave 
e, na segunda coluna, as falas que correspondiam às categorias 
discriminadas. A partir dessa organização do material, foi possível 
perceber que algumas categorias eram comuns aos pacientes e médicos 
enquanto outras não, ficando mais claro o que havia de contradição 
e de confirmação. Até esse ponto, o critério de escolha das palavras-
chave foi a frequência da ocorrência das respostas.

A segunda etapa ocorreu a partir de um processo de significação 
dos dados encontrados. Foram definidas categorias intermediárias que 
seriam palavras que melhor representassem as palavras-chave. Esta etapa 
foi necessária para evitar que o pano de fundo (conceitual) interferisse 
no método de análise, criando-se, assim, um viés no trabalho.

Somente numa terceira etapa foi realizada uma nova correspondência 
de significados entre as categorias intermediárias já definidas com as 
categorias da integralidade, tais como autonomia, cuidado, integralidade.

Tanto na segunda quanto na terceira fase, o critério operacional 
foi semântico. Desta forma, o trabalho de significações teve a direção 
de baixo para cima, ou seja, partindo das falas, do material empírico, 
em direção ao marco conceitual.

Resultados e discussão6

Uma primeira observação geral é que as categorias finais não 
emergiram cada uma de uma pergunta específica. Constituíram-se 
a partir das questões abordadas nas entrevistas. Outra observação 

6 Os nomes dos pacientes e profissionais aqui utilizados são fictícios a fim de se preservar o 
anonimato dos atores envolvidos na pesquisa.
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pertinente é que, apesar de ter-se chegado a três categorias finais – 
integralidade, autonomia e cuidado –, neste texto serão focalizadas 
apenas as questões relacionadas à autonomia, considerada a mais 
significativa nas respostas, por uma questão de espaço.

Para definir o sentido que queremos atribuir à expressão auto-
nomia, buscamos apoio referencial em Illich (1982) e na releitura 
desse autor realizada por Nogueira (1998). Para Nogueira (1998, p. 
25), “Illich promove uma interseção muito singular entre a moral da 
tradição aristotélica-tomista ou estóica e o pressuposto de autonomia 
do sujeito, que tem origem no iluminismo”.

Marcondes (1998) apresenta o Iluminismo como um movimento 
social que ocorre na segunda metade do século XVIII, através de uma 
metáfora da luz e claridade que se opõe às trevas e ao obscurantis-
mo. Surge a necessidade do real em todos os aspectos, tornando-se 
transparente à razão. Acrescenta que “o grande instrumento é a 
consciência individual, autônoma em sua capacidade de reconhecer o 
real” (MARCONDES, 1998, p. 202 - grifo nosso). 

Nogueira (1998) destaca que é essencial, para Illich, o fato de que 
a saúde seja entendida como parte integrante do conceito de auto-
nomia do sujeito. Além disso, a obra central desse autor, que aquele 
denomina “o profeta da autonomia”, tem como ponto fundamental 
da sua crítica à modernidade médica o consumo intensivo da medi-
cina moderna como forma de dependência do usuário, na acepção 
“de uma dependência a uma droga”. Nesse sentido, fica o sujeito 
expropriado de sua saúde na dimensão da responsabilidade de cuidar 
de si. Tal insuficiência na capacidade de se cuidar está relacionada à 
perda da autonomia. Postura semelhante, que corrobora o conceito 
do indivíduo autônomo, está em Ayres, quando defende como lugar 
do sujeito nas práticas de saúde, tanto como desejo de quem assiste 
quanto como atitude de quem é assistido, que “tornem-se sujeitos de 
sua própria saúde” (AYRES, 2001, p. 65). 

Nas fases seguintes de sua obra, Illich defende que, para superar 
tal dependência, as pessoas precisam exercer diversas formas de cui-
dado para recuperar sua autonomia, a fim de não necessitarem da 
intervenção profissional. O autor apresenta, como solução, uma forma 

de “sociedade convivencial”7 e, posteriormente, radicaliza enquanto 
proposta das “comunidades vernaculares”.8

Entretanto, Nogueira argumenta que as propostas de Illich devem 
ser entendidas como algumas formas, entre muitas outras, nas quais 
a autonomia possa ser apropriada para permitir uma melhoria nas 
condições de saúde. Defende ainda que há diversas maneiras de se 
promover a autonomia do cuidado em saúde, sem aprisionar o sujeito 
ao próprio ato de cuidar, apresentando variados modos de intervenção 
terapêutica que podem ser entendidas como auxiliares neste cuidado. 

Em obra publicada no final do século XVIII, Hahnemann, consi-
derado iluminista por Sayd (1992), apresenta a autonomia do sujeito 
como objetivo do tratamento homeopático ao restaurar a saúde do 
indivíduo enfermo, que pode ser constatado no parágrafo nono do 
Organon, sua principal obra que trata da doutrina homeopática: 

No estado de saúde, a força vital imaterial (autocracia) que dina-
micamente anima o corpo material (organismo) reina com poder 
ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade 
harmônica, nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito 
dotado de razão, que reside em nós, pode livremente dispor deste 
instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins de nossa 
existência (HAHNEMANN, 1992, p. 4-5 – grifo nosso).

Segundo os cânones homeopáticos, o tratamento visa a restabele-
cer essa capacidade de autorregulação do organismo, reparando sua 
capacidade natural, a hipocrática vix medicatrix nature. Esse efeito se 
daria no sentido, não de substituir ou bloquear uma função orgâni-
ca, mas de “relembrar” à dinâmica vital como restabelecer a ordem 
anteriormente constituída. Ordem no sentido que Canguilhem (1981) 
define como processo de geração de norma interna do organismo vivo, 
autodeterminada e autorregulada num processo dinâmico no tempo.

7 Sociedade convivencial poderia ser definida como uma forma de convivência entre formas 
heterônomas (profissionais) e autônomas (tradição e iniciativas pessoais e comunitárias de 
determinados serviços de valores de uso não mercantis).
8 Comunidades vernaculares são comunidades alternativas de convívio social, em locais de 
vanguarda, influenciadas por correntes do movimento ecológico, orientadas pela autossus-
tentação, voltadas para o cultivo de subsistência e utilização de tecnologia que não contrarie 
sua filosofia de vida.
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Todos os pacientes entrevistados explicitaram a condição de insu-
cesso no tratamento tradicional da biomedicina. Embora estivessem 
assistidos por um conjunto de ações desta racionalidade médica, 
não se sentiam melhores, apresentavam constantes recidivas da sua 
enfermidade ou a atenuação dos sintomas estava intimamente ligada 
ao fato de utilizarem continuamente um fármaco. Dessa forma, 
pode-se entender que estavam dependentes de um tratamento sem 
resultado satisfatório. Ao final das análises, foi possível evidenciar 
o grau de autonomia que os pacientes egressos de tratamentos ho-
meopáticos podem apresentar. 

A mãe de Tiago narra a evolução do tratamento de seu filho, 
expressando a mudança que houve tanto no adoecimento físico dele 
(uma alergia respiratória que ela chama de “resfriado que repete demais” 
e, inclusive, foi o motivo do encaminhamento para a Homeopatia) 
quanto no comportamento excessivamente irritado e agressivo da 
criança, que era um grande problema para a família. Para ela, foi 
uma surpresa ter sido “atingido” pelo tratamento homeopático. Para 
descrever esse resultado, ela usa expressões como “ele tá resfriado e 
amanhã ele tá bom...”, aqui remetendo-se à possibilidade de resolução 
dos antigos problemas por conta de “cuidados caseiros”.

Maria tem LER/DORT,9 que desenvolveu em função da ativi-
dade profissional. Tem evolução de oito anos no mesmo serviço de 
Homeopatia. Em sua narrativa, a paciente descreve seu resultado 
com relação à doença que apresentava. Após dois anos em trata-
mento homeopático, em meio a melhoras gradativas e crises, ela 
diz que ficou “praticamente curada”, embora estivesse classificada 
pelo serviço que a atendia anteriormente como “caso incurável”. 
Usa as expressões: “Voltei a uma vida normal... estabilizei... esta-
va afastada [do atendimento] ... estava com o quadro tão bom... 
quase curada”. Na entrevista, relata que chegou a voltar, inclusive, 
a trabalhar com computador por mais quatro anos até o filho nas-
cer, não sentindo mais nada a ponto de ficar com a “consulta em 
aberto”. Recentemente procurou o serviço por conta de exageros na 

9 LER/DORT é uma patologia nos tendões por esforço repetitivo que leva a dor e incapacidade 
funcional no membro afetado. Geralmente, nos casos mais avançados, o quadro é irreversível.

faxina da casa, “eu me cuido, geralmente tenho limite para saber 
até onde devo ir, mas de vez em quando, exagero...”. Entretanto, 
não tem precisado do tratamento, confirmando, assim, equilíbrio 
entre condições autônomas e heterônomas.

O adolescente Pedro apresenta seu entendimento sobre a auto-
nomia pela frequência menor com que precisa comparecer ao posto 
de atendimento, o que foi uma tônica nos discursos dos pacientes a 
respeito do tema. Ao dizer “agora eu estou vindo poucas vezes [ao 
posto]”, expressa contentamento. Explica que a alergia não se ma-
nifesta mais, “se coça, eu cuido e passa”. Quando fala da dimensão 
emocional que atribui ao tratamento – “eu nem mesmo sabia que era 
assim [referindo-se ao excesso de choro quando se lhe apresentava o 
menor problema] e aí fui mudando meu jeito” –, demonstra uma 
atitude pró-ativa e não um efeito passivo ao tratamento, como se 
fosse um “poder mágico” (ROSENBAUM, 2004).

Fernando apresentou-se para tratar sua ansiedade de ir ao dentista, 
escapando, assim, da sedação para realizar seu tratamento odontológico. 
Entretanto, foi medicado apenas nas primeiras sessões, dispensando 
qualquer outro tratamento para as demais, demonstrando, dessa for-
ma, a possibilidade de enfrentar, por si, tal dificuldade até superá-la. 
Além disso, a mãe conta que os problemas de saúde que ele sempre 
apresentava acabaram, assim como o comportamento melhorou muito: 
“a saúde dele voltou”.

A partir da análise do material, foi possível identificar evidências 
de que os pacientes entrevistados que tinham maior tempo de acom-
panhamento do tratamento possibilitaram maior observação dessa 
autonomia em detrimento dos que tinham menor tempo. 

Com relação aos médicos, esses expressam a observação do au-
mento do grau de autonomia nos pacientes tratados, baseados em 
dois aspectos: o fim das recidivas, como se o organismo aprendesse 
a se curar, e outra perspectiva, agora na esfera psíquica, como se 
o paciente “aprendesse” outra forma de lidar com os problemas da 
vida, uma que não traga tanto sofrimento ou até mesmo leve ao 
adoecimento. No conjunto da clientela, uma situação se destaca: 
Dr Anselmo, ao se referir à paciente Soraia, relata que “ela foi 
aprendendo a lidar com ela mesma”.
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Ao fim e ao cabo, a imagem que se apreende de todas as falas 
na perspectiva da autonomia é de que o tratamento seria uma pos-
sibilidade de aprendizado no qual as condições dinâmicas da saúde 
se restabeleceriam, estando o paciente “livre para viver os mais altos 
fins de sua existência” (HAHNEMANN, 1992) ou ainda, para ex-
perimentar um “projeto estável de saúde” (ROSENBAUM, 2004).

Outros autores tratam igualmente dessa “perspectiva pedagógica” 
da abordagem terapêutica homeopática: 

[...] tendem a propiciar um conhecimento maior do indivíduo em 
relação a si mesmo, de seu corpo e de seu psiquismo, com uma 
consequente busca de autonomia ante seu processo de adoecimento, 
facilitando um processo de construção ou reconstrução da própria 
saúde. (LUZ, 2003, p. 68). 

Rosenbaum aponta para esta perspectiva do aprendizado, levando 
à autonomia de forma semelhante, declarando a possibilidade de que 
o sujeito, a partir de um tratamento homeopático construa a sua 
própria saúde: 

constatamos empiricamente que a medicação homeopática, atua na 
fala humana, algumas vezes reeditando e transformando a construção 
frasal e temática de cada sujeito, outras vezes permitindo o surgimento 
de um processo criativo que reorienta o sujeito para adquirir o alme-
jado projeto de saúde estável [...] (ROSENBAUM, 2004, p. 222).

Campelo (2001) corrobora esta perspectiva, a partir de entrevis-
tas tanto com os médicos quanto com os pacientes, ao afirmar que 
há um aprendizado nesse processo, por ela denominado “busca da 
compreensão de si”. No tratamento homeopático, tal fato remete a 
uma forte interação médico-paciente-dinâmica terapêutica. De forma 
muito semelhante, Araújo (2001) afirma que o auto-observar-se, pro-
cesso despertado no tratamento homeopático, constitui um “processo 
pedagógico de natureza terapêutica”. 

No senso comum do saber homeopático, a autonomia do sujeito, 
quer na dimensão física, quer na psíquica, está intimamente relacio-
nada à expressão “mudança de atitude vital” e é considerada como 
finalidade maior quanto ao resultado terapêutico. Há pouca literatura 
especializada para tratar do tema, demonstrando, talvez, a suficiência 
e naturalização do argumento. 

Embora tal conceito esteja implícito, na doutrina homeopática, 
em vários autores (HAHNEMANN, 1992; KENT, 1998), Pasquero 
(1988) talvez tenha sido o único, dentre os clássicos, a explicitá-lo. 
Para ele , o logro de um tratamento homeopático estaria intimamente 
ligado ao alcance de uma modificação das reações do indivíduo frente 
a ele próprio e às circunstâncias que o cercam, tornando-o capaz de 
desenvolver por si próprio seu projeto de saúde e de felicidade. A 
esta capacidade de mudança, denominou “mudança de atitude vital”, 
termo universalmente apropriado pelos profissionais homeopatas.

Rosenbaum (2004) traz para os dias atuais esse referencial e 
mantém o termo “atitude vital” para designá-lo. Atribui a ele a qua-
lidade de ser resultante de um conjunto de fatores que vão desde o 
processo da anamnese em si, passando pela relação de troca entre o 
profissional e paciente, até o efeito do medicamento. Ainda adverte 
que, aprioristicamente, não há como determinar sua avaliação, haja 
vista que é um fenômeno singular de cada indivíduo. 

Nesta pesquisa, como em Campello (2001), pode-se observar 
como os sujeitos percebem o processo da mudança da atitude vital 
durante o tratamento. Essa mudança aparece nas seguintes narrativas.

A mãe de Tiago relata que

[...] assim que começou o tratamento, ele melhorou demais o 
comportamento dele. Isso melhorou muito a nossa vida. Não sabia 
mais o que fazer, isso tava dando problema lá em casa demais, com 
o pai, com o irmão que vivia apanhando, estava horrível e eu não 
sabia mais o que fazer...

Tereza declara:

[...] eu me equilibrei emocionalmente... houve uma mudança 
emocional, porque eu era muito irritada, às vezes eu estourava à 
toa... às vezes por um problema pequenininho eu chorava, jogava 
objetos no chão, não tinha controle do meu estado emocional. Eu 
achei que eu fiquei uma pessoa melhor, mais consciente, bem legal.

E com Soraia: “melhorando assim o meu ser” corroborando a 
narrativa de seu médico Dr. Anselmo: “mudando este ser humano 
para melhor”; e em Claudia “tenho um novo olhar sobre os meus 
problemas ... reagindo melhor agora, sem muito sofrimento”. E ainda, 
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a mãe de Fernando afirma: “ele mudou completamente o comporta-
mento diante dos problemas”. 

Uma importante contradição foi verificada no caso do Dr. Marcio 
e D. Adelaide. Ela foi encaminhada ao atendimento por depressão 
após episódio de traição do marido. Embora após o tratamento o 
quadro depressivo tenha cessado e ela esteja se sentindo muito bem, 
aprendendo a “levar a vida”, não quer largar o único patrimônio 
que tem, sua referência, apresentando outra forma de superação do 
problema que a está satisfazendo e deixando-a feliz Marcio espera 
que a mudança de atitude vital dela se expresse na forma de uma 
separação do marido. Como ela não se separou, ele entende que a 
mudança da atitude vital não está se dando, não conseguindo visu-
alizar as melhoras significativas que a paciente relata.

Na pesquisa, encontramos evidência dessa mudança de atitude 
praticamente em todas as entrevistas dos pacientes e profissionais 
homeopatas expressas das formas mais diversas possíveis, sobretudo 
no que concerne às respostas referentes à pergunta referente a “mu-
danças na vida do paciente a partir do tratamento”. Ressaltamos a 
importância das entrevistas, ilustrando com um estudo de caso sobre 
o atendimento público homeopático do Complexo de Manguinhos 
(GALVÃO, 1999). A autora pesquisou, entre outros aspectos, a 
ocorrência de mudança de atitude vital nos pacientes. Avaliadores 
externos verificaram os prontuários dos pacientes em busca de relatos 
e evidências que denotassem o evento. Entretanto, não foi possível, 
pela simples leitura do prontuário, verificar a presença do processo 
de transformação na maioria dos casos estudados. A própria autora 
faz uma crítica à limitação do método utilizado, ressaltando a im-
portância de se conhecer a opinião dos pacientes. 

À guisa de conclusão
Este trabalho teve em seu escopo a observação de qual seria a 

compreensão do binômio profissional-paciente a respeito da resposta 
ao tratamento homeopático.

Dentro da perspectiva vitalista, o medicamento homeopático 
prescrito teria a possibilidade de reorganizar o complexo sistema 
individual, reequilibrando o dinamismo vital (CAMPELLO, 2001). 

Entre os profissionais, a presença do restabelecimento da autono-
mia como objetivo do tratamento homeopático foi consensual, não 
importando a origem de sua formação. Traduzida praticamente para 
o termo “mudança de atitude vital”, apresentou expressão tanto no 
quadro orgânico como no emocional.

Pacientes percebem bem esta autonomia e experimentam-na das 
mais diversas formas, seja pela diminuição da frequência ou intensidade 
na manifestação das doenças, refletindo em menor necessidade de 
busca por assistência, seja pela mudança na forma como respondem 
aos estímulos e contradições do dia a dia, modificando sua forma de 
estar no mundo. Podemos concluir que sujeitos tratados e cuidados 
de forma heterônoma podem se tornar autônomos, a depender da 
natureza e qualidade desse cuidado.

É interessante ressaltar o aspecto pedagógico do tratamento ho-
meopático. Essa constatação aparece reiteradas vezes nas falas dos 
entrevistados. Pacientes e profissionais entendem que o resultado do 
tratamento, e até a cura, se dá através de um mecanismo-pedagógico 
onde o indivíduo aprende a se tratar e a cuidar de si, seja pela orde-
nação de seu corpo por ele mesmo, seja pela reestruturação de sua 
forma de lidar com a vida, fenômenos propiciados pela auto-observação. 
Dessa forma, dar-se-ia a relação entre o tratamento homeopático e a 
autonomia resultante do mesmo.

No enquadramento observado em um dos casos, mesmo havendo 
bom resultado, satisfação da usuária e estabelecimento de vínculo, 
percebe-se forte influência da biomedicina na conduta do profissio-
nal, tanto pelo destaque que dá à doença, tecnologias diagnósticas, 
quanto pela evolução que “programa” para sua paciente, ficando na 
expectativa que ela a cumpra. Trata-se do atendimento em unidade 
hospitalar, o que nos remete à influência e à força normalizadora 
que as instituições imprimem sobre os que nela estão inseridos, fato 
este que ocorre especialmente nas instituições médicas (LUZ, 1979).

Sobre os prontuários, faz-se necessário notar que são extremamente 
resumidos e, na maioria das vezes, não contribuíram para maiores 
elucidações das dúvidas e contradições geradas nas entrevistas. Con-
cretamente, o grande aporte de informações para este trabalho foi 
proveniente das entrevistas e de anotações de campo. Esta conclusão 
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encontrou concordância com outros trabalhos acerca da insuficiência 
do exame dos prontuários para análise das práticas e ações em saúde.

Houve semelhança dos resultados encontrados se compararmos os 
diversos tipos de atendimento estudados. Pacientes atendidos em equipe 
multidisciplinares, ou os que tiveram apenas o atendimento médico 
homeopático, ou aqueles que fizeram seu tratamento em unidade de 
PSF, apresentam evoluções e representações semelhantes entre si. Apenas 
na questão dos prontuários notamos uma diferença de preenchimento, 
que se apresenta de forma mais detalhada no serviço multidisciplinar.

Um aspecto importante a constatar foi o fato de que as obser-
vações prognósticas não são registradas pelos profissionais nem são 
determinantes de condutas, independentemente da formação e do 
local de atendimento.

Por fim, estas conclusões nos levam a pensar na possibilidade 
da categoria evidenciada neste trabalho – autonomia – seja campo 
possível de ser incluído em fichas clínicas, em que o profissional e o 
paciente seriam convidados a refletir a cada etapa do tratamento e 
sinalizar em que direção a resposta terapêutica está se dando, con-
tribuindo, dessa forma, para a análise e a avaliação da integralidade 
no tratamento homeopático.

Há necessidade de ampliar as possibilidades de avaliação, criando 
visibilidade à dimensão integral do tratamento homeopático com 
todo seu leque semântico e dialógico evidenciados neste estudo, no 
sentido de proporcionar avanços no processo de institucionalização 
no sistema público de atendimento à saúde. Sendo a avaliação a etapa 
final deste processo, se estará medindo seus resultados e conferindo-
lhe validação, possibilitando, por fim, ao binômio médico-paciente 
envolvido no processo, uma oportunidade de crítica e de avaliação 
permanente sobre o processo terapêutico que se está experimentando.
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Em busca da integralidade na formação 
médica: revisitando as experiências no 

ensino de graduação em medicina

RODRIGO SILVEIRA
ROSENI PINHEIRO

Nesses dez anos de Projeto Integridade do LAPPIS, a formação 
na área da saúde foi tema recorrente, sendo expressiva a quantidade 
de artigos nas coletâneas do laboratório que abordam as mudanças 
neste campo. Estes abordam conceitos e práticas que fazem parte de 
um conjunto de transformações que afetam simultaneamente diversas 
formas de se fazer saúde no Brasil, seja na gestão ou na atenção, com 
pontos de vista mais amplos e abertura para participação nas decisões, 
sempre tendo como eixo o principio da integralidade.

Diversos aspectos são abordados nessa rica produção, mas convém 
ressaltar que, em sua maioria, falam de experiências do cotidiano da 
formação em saúde, que envolvem as relações de ensino e aprendi-
zagem vividas no contato entre usuários, estudantes, profissionais e 
docentes, com ênfase na construção e na defesa do SUS. 

Dentre as produções, o EnsinaSUS merece destaque, não só por 
ser específico da área, mas por representar uma importante publica-
ção no campo da Saúde Coletiva no Brasil. Fruto de uma parceria 
firmada pelo LAPPIS com o Ministério da Saúde, sob financiamento 
do CNPq, realizou-se uma convocatória nacional de experiências de 
mudanças na formação sob a ótica da integralidade. Dos 75 relatos 
apresentados, com critérios que primaram pela diversidade de cur-
sos e de regiões do país, foram selecionadas dez experiências para 
uma pesquisa mais aprofundada, sendo essas visitadas e seus atores 
entrevistados. Conforme Pinheiro et al. (2006b, p. 58), a ideia não 
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era “oferecer auxílios ou diplomas para os selecionados”, ou mesmo 
reconhecer experiências exitosas com capacidade de generalização, 
“como se os contextos em que se inserissem fossem capazes de ser 
multiplicados e reproduzidos, como ambientes criados em laboratórios”, 
mas identificar “pistas para a produção de práticas locais de ensino 
da integralidade”. As experiências…

seriam fontes (nascentes) e substratos da produção de conhecimento 
sobre o tema, apropriados a partir da observação das especificidade 
locais coerentes com a diversidade política, social, econômica e 
cultural de cada lugar de formação e segundo as demandas por 
cuidado de saúde (PINHEIRO et al., 2006b, p. 58). 

Os relatos de experiências selecionados versaram sobre aspectos como 
integração com o sistema de saúde local, formação multiprofissional 
e diversificação dos cenários de prática (PINHEIRO et al., 2006a). 
Sua análise pôde mostrar um mosaico do que estava ocorrendo em 
termos de mudanças na formação na primeira metade dessa década. 

Não obstante essas considerações, podemos perguntar: as expe-
riências podem representar substrato empírico para a produção de 
conhecimento? Trata-se aí de um aspecto bastante interessante nas 
publicações do LAPPIS: a formulação de sentidos a partir do estudo 
das práticas. Segundo Pinheiro e Mattos (2006), as práticas consistem 
no principal núcleo de investigação acerca dos desafios e limites para 
reversão do modelo assistencial. É onde podemos observar concreta-
mente a emergência do novo, a “invenção de padrões ético-políticos 
de atuações no cotidiano”. Para o estudo das experiências sob a 
ótica da integralidade, entendida como um conceito polissêmico, é 
importante ressaltar como pressuposto a noção de inovação.

Os autores enfatizam que inovação representa tensão. Como ação 
capaz de provocar rupturas com o instituído. E o grande marcador 
de inovação na gestão pública seria a inclusão de novos atores na 
formulação, na condução e na provisão dos serviços. Trazendo para 
o campo da formação em saúde, podemos qualificar de inovadoras 
as experiências que transcendam o modelo biomédico, deslocando o 
foco do estudo das doenças como entidades externas e objetivas, para 
as pessoas e a produção de subjetividade, entendendo a construção 
social das necessidades em saúde e a complexidade do processo de 

adoecimento. Assim como inovadoras são aquelas que conseguem 
ultrapassar os muros da universidade para o aprendizado no cotidiano 
do SUS, internalizando seus princípios como “valores que precisam 
ser defendidos” (MATTOS, 2001). Os autores nos ensinam que 
para que ocorra a mudança nas práticas, é fundamental que ocorra 
a participação dos diversos atores envolvidos. 

Transformações na educação médica no Brasil
A partir das tensões provocadas pelas mudanças significativas do 

sistema de saúde advindas da Reforma Sanitária, tornou-se imperativa 
a transformação dos aparelhos formativos, sob pena de termos uma 
nova estrutura com a mesma forma de agir. 

É importante reconhecer que o processo de mudança não decorreu 
somente da necessidade imposta pela estrutura, mas o modelo biomédico 
já dava sinais de esgotamento, ao não conseguir responder adequada-
mente às necessidades de saúde, sobretudo aquelas emergentes de um 
processo de envelhecimento populacional, industrialização e urbanização 
das cidades. Com isso, diversas iniciativas isoladas de mudanças nas 
práticas e seu reflexo no ensino emergiam desde a década de 70.1

Embora importantes para esta análise, eram ainda (e ainda são) 
hegemônicos os processos formativos nos moldes do modelo flexneriano, 
caracterizado por dicotomia entre teoria e prática, refletido na separa-
ção dos ciclos básico e clínico. O primeiro com ênfase na biologia, na 
análise do corpo humano estático (morto) e em sua normalidade, e o 
segundo centrado no estudo das doenças, seu diagnóstico e tratamento. 
A pessoa e a perspectiva do cuidado ficam em segundo plano.

O estudante observa, toca, analisa e discute a respeito dos músculos, 
dos nervos, da disposição orgânica e fisiológica, em detrimento dos 
afetos, das implicações e das inscrições da experiência de viver. 
(CECCIM; CARVALHO, 2006, p. 72).

Em que pese a importância dos aspectos enfatizados pelo modelo 
flexneriano (não se trata aqui de minimizar os avanços obtidos, muito 

1 Exemplos disso são as práticas de medicina comunitária em pequenas localidades, os progra-
mas de Residência em Medicina Geral Comunitária, e os Projetos UNI, que já sinalizavam 
com mudanças na graduação na época.
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menos negar sua existência), ficou clara a necessidade de mudança, pois 
estávamos cada vez mais formando médicos com ênfase na técnica, 
empenhados no estudo das doenças (quanto mais rara, melhor), sendo 
especializados precocemente e permanecendo distantes da realidade de 
vida da população. Sendo assim, iniciativas mais consistentes começaram 
a aparecer, como é o caso do Projeto CINAEM e da Rede Unida.2 
Embora não tendo papel determinante, os dois processos influenciaram 
marcadamente a formulação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) para os cursos de Medicina, publicadas em 2001. 

Já é clássico e bastante citado o modelo do médico a ser formado, 
conforme as novas DCNs. Para esta, o egresso deve ter

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença 
em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social 
e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral 
do ser humano. (BRASIL, 2001).

Desde sua publicação, o Ministério da Saúde tem atuado no 
sentido de ordenar a formação de profissionais para atuação no 
SUS, implantando programas de incentivo e de caráter indutório 
para acelerar os processos de mudança3. Com todo esse movimento 

2 A Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico reuniu diversas 
entidades médicas, na tentativa de realizar uma avaliação ampla das escolas e em sua primeira 
fase constatou problemas importantes principalmente no modelo pedagógico, e sugeriu um 
processo de autotransformação no interior das instituições. Embora não tenha alcançado 
a totalidade das escolas, gerou movimento suficiente para gerar mudanças no campo da 
educação médica como um todo. A Rede Unida foi resultado da junção entre os Projetos 
UNI, com as iniciativas de Integração Docente-Assistencial (IDA), incentivada por agências 
de fomento internacionais, gerando interação com a rede, principalmente em experiências 
de atenção primária. São produtos desse processo os currículos integrados na modalidade 
Aprendizado Baseado em Problemas da Universidade de Londrina (UEL) e da Faculdade 
de Medicina de Marília (FAMEMA).
3 São exemplos dessa política os Polos de Educação Permanente, o Projeto AprenderSUS, 
implantados no início do governo Lula, o Promed e o Pró-saúde. Estes últimos, com foco 
mais específicos na diversificação dos cenários de prática, na integração com serviços e 
em ações interdisciplinares na graduação. Mais recentemente, as Comissões de Integração 
Ensino-Serviço e o PET-Saúde são programas de integração entre universidades e serviços, 
com a criação de dispositivos colegiadas e de incentivo à preceptoria.

ocorrendo simultaneamente, fica ainda mais instigante saber como 
andam as iniciativas locais de mudança, as potencialidades e limites.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar os relatos de 
experiências publicados na Revista Brasileira de Educação Médica 
entre 2006 (ano de publicação do EnsinoSUS) e o início de 2010, 
à luz das novas DCNs. Esse texto, junto com a Ágora de formação 
no Seminário 10 anos do Projeto Integridade, pretendem, de certa 
forma, resgatar o EnsinaSUS em sua base conceitual e como forma 
de dar visibilidade às experiências inovadoras na formação em saúde. 

Percurso metodológico
A quantidade de artigos publicados sobre formação em saúde tem 

crescido com as necessidades prementes de mudanças que acompanhem 
a evolução e consolidação do SUS. É crescente o número de revistas 
indexadas nos principais bancos de dados que tem essa área como foco.

Para este trabalho, foi escolhida a Revista Brasileira de Educação 
Médica (RBEM) para a seleção dos relatos de experiências, pois trata 
especificamente da área de formação, constituindo dispositivo de di-
fusão do conhecimento da Associação Brasileira de Educação Médica 
e é indexada à base de dados Scielo. Foram selecionados apenas os 
artigos que figuraram na seção “relatos de experiências”. 

A partir da leitura de títulos e resumos, procedeu-se à busca por 
indícios de que as mesmas seguiam aspectos abordados pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Houve então a busca por termos como DCN, 
articulação ensino-serviço, articulação teoria e prática, integração de 
disciplinas, interdisciplinaridade, mudanças curriculares, mudança 
nas práticas pedagógicas, integralidade na formação, humanização 
na formação/formação humanística, formação generaliza, educação 
crítica e reflexiva, ética na formação. 

Selecionados os relatos, foram realizadas a leitura dos mesmos e 
uma categorização preliminar sobre o aspecto predominante na ex-
periência. A partir daí, pode-se proceder à análise do conteúdo e ao 
debate acerca da construção da integralidade nos cursos de graduação 
em Medicina no Brasil. Foram excluídos dois artigos que tratavam de 
avaliação institucional, por terem um escopo mais amplo de análise 
que fugia aos objetivos deste texto.
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É importante frisar que este trabalho, assim como o projeto Ensi-
naSUS, não pretendeu julgar as experiência ou hierarquizá-las, muito 
menos criar modelos ideais para as práticas nas categorias analisadas. 
Mas sim, ressaltar o caráter inovador da experiência de acordo com 
o princípio da integridade. 

Após as leituras dos títulos e resumos dos relatos de experiência 
a partir de 2006, foram selecionados 19 artigos que apresentavam 
relação com algum aspecto presente nas novas DCNs. Verificou-se 
a concentração de relatos nas regiões Sudeste e Sul do país, sendo 
apenas duas experiências relatadas fora desse eixo. Essa diferença 
provavelmente não se refere ao pequeno número de experiências 
existentes, mas sim ao menor número de cursos de medicina e talvez 
por aspectos relacionados à maior dificuldade na difusão das ações 
desenvolvidas. A grande maioria é de escolas públicas, sendo apenas 
quatro realizadas em entidades privadas. Vale ressaltar o grande nú-
mero de experiências relatadas na Universidade Estadual de Londrina, 
reforçando o pioneirismo da mesma nas inovações curriculares de 
acordo com as novas DCNs.

A categorizarão inicial levou em conta dois aspectos principais 
das experiências: integração com o SUS e novas práticas de ensino-
aprendizagem.

SUS como locus da formação interdisciplinar e participativa 
A partir dos relatos, evidencia-se uma tendência de ampliação 

dos cenários além dos hospitais universitários e a diminuição do 
hospitalocentrismo, com destaque para a adoção da Atenção Primária 
como campo de prática, sobretudo no início do curso de graduação. 

As experiências de inserção na Atenção Primária são bem parecidas. 
São apresentadas em programas cujos nomes enfatizam a integração 
como o sistema de saúde e com a comunidade.4 Estes constituem 
disciplinas ou módulos que acontecem de modo transversal ao currí-
culo, desde o início do curso, composto de práticas em comunidades 
ou unidades de Saúde da Família. 

4 PIN – Programa de Interação Ensino-Serviço-Comunidade (GIL et al., 2008); PINESC 
– Programa Interinstitucional de Interação Ensino-Serviço-Comunidade (CABRAL et al., 
2008); “Vivendo o SUS” (ANJOS et al., 2010).

É interessante notar que, apesar das semelhanças das experiências, 
os tempos e os contextos institucionais são heterogêneos. As experi-
ências que abordam especificamente essa questão são de uma escola 
estadual, pioneira na integração com o serviço e comunidade e nos 
processos de reformulação curricular, e de duas particulares, uma 
mais antiga, que teve seu processo de mudança curricular realizado 
após a implantação das DCNs, a partir da participação no Promed, e 
outra particular de implantação recente, cujo currículo foi formulado 
já sob a égide das DCNs. 

Marin et al. (2007),5 em outro relato de atuação na Atenção 
Primária, têm o foco específico na interdisciplinaridade, com a in-
tegração entre os cursos de Medicina e Enfermagem na Unidade de 
Prática Profissional. O relato se concentra na apreensão ampla das 
necessidades de saúde, e as atividades são realizadas em pequenos 
grupos que mesclam alunos dos dois cursos e a atuação em duplas 
ou trios multiprofissionais. A intenção declarada do desenvolvimento 
de processos como esse é

formar profissionais capazes de prestar atendimento integral e hu-
manizado e de trabalhar em equipe, compreendendo a realidade 
em que vive a população e , consequentemente, suas necessidades 
de saúde. (MARIN et al., 2007, p. 91).

Ainda abrangendo ações desenvolvidas nesse âmbito do sistema, 
Ramos-Cerqueira et al. (2009) incorporam ao início do estágio um 
processo de preparação psicológica dos alunos para lidarem com a 
experiência de contato com as famílias em visitas domiciliares. O 
desenvolvimento dessa ação é realizado por docentes da área da 
Psicologia Médica e contribui para a reflexão sobre a relação com 
o outro, comparando representações prévias dos estudantes com as 
possibilidades reais de interação.

Apesar da diferença nos contextos de cada experiência, os pontos 
de inovação são comuns, na interface com o sistema e na participação 
de diferentes atores. Houve articulações com o SUS, celebradas através 

5 Faculdade de Medicina de Marília. Também partiu de processos de mudanças curriculares, 
mas realizados previamente às políticas indutórias, sendo experiência pioneira na interdis-
ciplinaridade na graduação. 
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de convênios com setores governamentais, principalmente Secretarias 
Municipais de Saúde. A participação na formulação ou na avaliação 
das experiências ou dos programas foi aspecto comum, ressaltadas 
as atuações de docentes, gestores, profissionais-preceptores, agentes 
comunitários de saúde, representantes do Conselho Municipal de 
Saúde e usuários. A inclusão de todos os atores envolvidos representa 
ação inovadora capaz de produzir sinergia no desenvolvimento das 
ações de formação, e o fato de haver a participação de instância de 
controle social e de usuários pode aproximar as ações desenvolvidas 
da necessidade da população local. 

Apesar de predomínio na integração com o serviço na Atenção 
Primária, houve também relato de experiência na Atenção Secundá-
ria, descrevendo ações do internato em clínica médica realizadas em 
contexto hospitalar na rede municipal (MINICUCCI et al., 2007). 
Esta foi implantada de forma a ampliar a participação de internos 
fora do hospital universitário, na tentativa de vivenciar o sistema 
num contexto “real” e lidar com problemas comuns na população. 

Outra das experiências de integração se desenvolveu também com 
o sistema escolar municipal, no desenvolvimento de ações de saúde 
ocular (SPERANDIO et al. 2006). O programa foi constituído atra-
vés da detecção da necessidade, formulado de forma participativa e 
realizado conjuntamente com o serviço de saúde e educação, reunindo 
ações de prevenção, tratamento e reabilitação. 

Em que pese ainda haver importância no papel do hospital universi-
tário na formação, principalmente nas grandes escolas de estados como 
Rio de Janeiro e São Paulo, é fundamental a inclusão de diferentes 
unidades no rol dos locais onde a aprendizagem acontece. White et 
al. (1961) já apontavam que apenas uma em cada mil pessoas são 
tratadas em hospitais universitários, geralmente com doenças raras. 
No Brasil, além dessa característica, as críticas ao ensino centrado 
nesse tipo de unidade decorrem das dificuldades de integração com 
o SUS e das diferenças com o sistema, mantendo a educação médica 
“protegida” de um possível sistema precário, afastando ainda mais o 
estudante de seu futuro campo de trabalho. 

Práticas inovadoras de ensino-aprendizagem na graduação
O teor dos relatos diz respeito a três aspectos que representam 

inovações nos currículos de medicina: a integração entre disciplinas, 
que rompe com as “caixas” disciplinares que privilegiam o especia-
lismo, reforçando estruturas de poder e hegemonia na formação; o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes, que avançam ao ensino 
baseado unicamente em desenvolvimento cognitivo; e novas práticas 
pedagógicas, que diversificam as técnicas de ensino-aprendizagem, 
privilegiando o desenvolvimento amplo das competências por parte 
dos estudantes.

A integração entre disciplinas parte da insuficiência de um modelo 
fragmentado de organização curricular e aponta para a necessidade 
de convergência de conteúdos e práticas, tornando o aproveitamento 
do ensino ao mesmo tempo racional e significativo. As experiências 
ressaltam a importância de se resgatar a “dimensão humanística da 
medicina”.6 Os autores colocam que as disciplinas que trabalham os 
conteúdos da área das ciências humanas, como Psicologia, Antropo-
logia e Sociologia, geralmente não são valorizadas pelos estudantes, 
por serem propriamente integrantes da área da medicina. 

A partir dessa constatação, as experiências almejam inovar na 
maneira que são estruturados esses conteúdos no currículo, tentando 
articular com outros que seguem a mesma linha e sobretudo com 
as atividades práticas desenvolvidas no início do curso. O relato de 
De Marco et al. (2009) traz a integração do ensino da psicologia 
médica ao ensino da semiologia na constituição de um laboratório 
de comunicação em que os alunos atuam desde o início. Já o relato 

6 Duas das experiências (RIOS et al., 2008; DE MARCO et al., 2009) são centradas es-
pecificamente na área das ciências humanas. Cabe colocar que a experiência de Rios et al. 
(2008) não foi motivada por políticas indutórias ou por processo de mudança curricular, 
mas tão somente pelo reconhecimento de professores e alunos da necessidade de transfor-
mações no ensino, que indica o movimento pró-ativos dos atores que vivem o processo 
ensino-aprendizagem. No caso da experiência da Unifesp (DE MARCO, 2009), as mu-
danças ocorreram a partir da reformulação curricular realizada com o apoio dos programas 
ministeriais (Promed e Pró-saúde).
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de Albuquerque et al. (2007)7 traz algo parecido, mas desenvolvido 
de forma interdisciplinar, reunindo os cursos de Medicina, Enferma-
gem e Odontologia na conformação do que chamam de “semiologia 
ampliada do sujeito e da coletividade”.

Nesse movimento de integração, há novas possibilidades também 
para a ênfase no desenvolvimento e valorização de reflexões sobre a 
ética, realizadas de maneira transversal, permeando diversos momentos 
do ensino. As mudanças apontadas foram predominantemente realiza-
das a partir de oficinas de trabalho com a participação de professores 
e alunos que atuam nas disciplinas, ampliando a perspectiva de análise 
que embasa a transformação. 

Assunção et al. (2008) relataram a integração de disciplinas 
ocorridas a partir de mudança curricular,8 descrevendo os três eixos 
transversais do início do curso: o teórico-demonstrativo, o prático-
construtivista e o de desenvolvimento humanístico.9 Os autores 
ressaltam a superação da dicotomia básico-clínico e a possibilidade 
de interação com pessoas desde o início do curso, mas a grande ino-
vação evidenciada neste relato é o fato de se tratar da perspectiva do 
estudante. Esse fato deixa os autores à vontade para desenvolver uma 
visão crítica que contrapõe o teor celebrativo presente em relatos de 
experiência de modo geral, que pouco consegue revelar os problemas 

7 Descreve o processo de construção da integração curricular da Unifeso, em Teresópolis, 
Rio de Janeiro. A experiência partiu do processo de mudanças curriculares dos cursos de 
Medicina, Odontologia e Enfermagem, através do incentivo do Pró-saúde. A integração cur-
ricular entre os cursos foi implantada em quatro eixos: semiologia ampliada do sujeito e da 
coletividade, que incorpora a dimensão do cuidado às técnicas tradicionalmente trabalhadas, 
diversificando os cenários e ampliando o olhar sobre o sujeito inserido no contexto social; 
ética e humanismo, trabalhando valores e habilidades desejáveis no profissional, bem como 
sua capacidade de relação em equipe; construção e produção do conhecimento, procurando 
integrar o "aprender a conhecer" ao "aprender a fazer", criando as bases para a aprendizagem 
"vida afora"; e política e gestão em saúde, afirmando a saúde como direito e a educação 
permanente como estratégia de construção das políticas (ALBUQUERQUE, 2007).
8 Universidade Estadual de Pernambuco (UPE).
9 O primeiro integra as disciplinas que trabalham os aspectos morfo-funcionais do ser humano 
integrando com aprendizado de habilidades da semiologia; o segundo insere os estudantes 
no sistema de saúde, havendo no início atividades em comunidades e em unidades de saúde 
da família. No terceiro, a exemplo de Rios et al. (2008), há integração de disciplinas das 
áreas das ciências humanas visando ao desenvolvimento de habilidades e atitudes importantes 
para o egresso.

e desafios advindos da construção do novo. Os problemas apontados 
dizem respeito a dificuldades de integração entre a universidade e 
o serviço, abordagens estritamente teóricas de alguns temas huma-
nísticos e problemas relacionados aos docentes, como apontado na 
citação a seguir.

Humanizar é preciso. A mudança, entretanto, não deve ocorrer 
somente nos estudantes, mas também naqueles que os educam. Não 
basta ensinar ao aluno a importância da humanização na RMP 
se os professores, espelhos dos alunos, não utilizam essa teoria na 
prática (ASSUNÇÃO et al., 2008, p. 389).

Das experiências analisadas, três abordaram especificamente a 
questão do apoio à docência.10 Trata-se de um dos principais desafios 
frente às transformações que o ensino médico vem sofrendo no Brasil 
nas últimas duas décadas. As estratégias de atuação foram pautadas 
na concepção de educação permanente, que é baseada na noção de 
aprendizagem significativa a partir da problematização dos processos 
de trabalho. É entendida como aprendizagem no trabalho, quando 
o aprender se incorpora ao cotidiano das organizações e ao trabalho 
(ARRUDA et al., 2008). 

Os dois artigos sobre as experiências de educação permanente 
com professores da UEL relatam a transição do modelo tradicional 
para o integrado na modalidade PBL, revelando a necessidade de 
treinamento dos docentes abordando as novas práticas, com tutoria, 
pequenos grupos e metodologias ativas11. 

Além de enfrentar o problema da docência, as experiências 
inovam no modo como o processo é conduzido, numa sequência 
de ação-reflexão-ação que avança no enfrentamento dos desafios 

10 UEL, relatada em dois artigos (ALMEIDA; FILHO, 2008; FARIA et al., 2008); Univer-
sidade do Planalto Catarinense (ARRUDA et al., 2008).
11 O primeiro relata as ações realizadas, e o segundo, os desafios enfrentados nesse processo. As 
ações combinaram reuniões periódicas, principalmente no início do processo, com atividades 
de pesquisa (denominadas pesquisação). As reuniões possibilitaram o aprendizado na atuação 
como tutor de pequenos grupos, com ênfase nos passos da APB. Além disso, houve a criação 
de espaços para professores de Medicina e dos outros cursos da área da saúde para a reflexão 
sobre a prática pedagógica docente, abordando questões como: o processo grupal, a docência 
como profissão, organização curricular e processos de ensinar e aprender (Faria et al., 2008).
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da mudança nas práticas. Os relatos mostram que, embora esse 
avanço ocorra paulatinamente, os processos não são livres dos en-
traves próprios das tentativas de implantação do novo, o que fica 
evidenciado no relato abaixo: 

[… a] pouca disponibilidade dos docentes e a “resistência” em 
discutir aspectos pedagógicos fizeram com que os momentos de 
encontro entre a Comissão e os professores sempre fossem muito 
mais informativos do que reflexivos (FARIA et al., 2008, p. 250).

As experiências que expressam novas práticas de ensino-aprendi-
zagem enfatizam especificamente o desenvolvimento de habilidades 
e atitudes, focalizando a relação médico-paciente. Embora os relatos 
sejam de disciplinas ou módulos distintos, o aspecto predominante 
foi a comunicação.12 Como pressuposto para os processos vivenciados, 
é resgatada a perspectiva trabalhada por Balint, de que o próprio 
profissional em sua atitude comunicativa é por si só terapêutico, e 
essa premissa deve ser explorada em seu trabalho. 

Dois aspectos são apontados nas experiências, e que geralmente 
são negligenciados nos cursos de medicina: um é a importância da 
comunicação não-verbal como habilidade a ser trabalhada; outro é o 
compartilhamento da tomada de decisão nas escolhas terapêuticas, que 
dependem do processo relacional e da capacidade de comunicação.

Nas experiências, o ensino de habilidades é realizado em peque-
nos grupos, com formas de avaliação formativa, reconhecendo os 
limites e as possibilidades de cada aluno e proporcionando feedback 
do aprendizado. No currículo integrado, a avaliação somativa é ge-
ralmente realizada através de exames Osce (Exame Estruturado de 
Habilidades Clínicas), que pretendem ampliar o escopo da avaliação 
incorporando habilidades e atitudes nesse processo.

Este tipo de avaliação é objeto específico da experiência relatada por 
Amaral e Troncon (2007),13 em que alunos de séries mais avançadas 
do curso participam dessa modalidade de avaliação como pacientes 

12 Dois destes foram experiências do currículo integrado da UEL: um específico do módulo 
de habilidades e outro do ensino da área da psiquiatria (NUNES et al., 2008; TURINI et 
al., 2008). A experiência da UFMG enfoca o desenvolvimento da habilidade de comunicação 
na disciplina de semiologia (LEAL; RIBEIRO, 2010). 
13 Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp).

simulados. O autor ressalta que o Osce é atualmente considerado um 
dos métodos mais confiáveis para avaliação de habilidades clínicas, 
numa compreensão ampla. Trata-se de um método que coloca o estu-
dante em estações com situações variadas, em contato com pacientes 
reais ou simulados, permitindo que os professores observem a atuação 
dos alunos em cada uma das situações, avaliando suas habilidades e 
atitudes. Suas limitações repousam no fato de ser um método traba-
lhoso e custoso, de duração considerável e envolvendo maior número 
de pessoas na sua realização (AMARAL; TRONCON, 2007). 

Assim como as avaliações estão ampliando seu escopo de análise, 
as práticas de ensino também o fazem. A experiência de Varga et 
al. (2009)14 aborda especificamente esse ponto, ao relatar o uso de 
estações de simulação da prática profissional no contexto do currículo 
integrado daquela instituição. Trata-se de um módulo de currículo na 
modalidade PBL, que complementa as atividades práticas que ocorrem 
nas unidades de saúde do município. Essa experiência também inova 
proporcionando feedback do aprendizado aos alunos e desenvolvimento 
progressivo de capacidades. 

Consideracões finais
Embora as mudanças na formação médica ainda continuem a 

ser um desafio, já se verifica- um importante avanço nesse processo 
em todo o território nacional. Cada vez mais, surgem experiências 
inovadoras que mostram a capacidade de criação e recriação das 
práticas de ensino-aprendizagem por atores comprometidos com o 
processo de consolidação do SUS e com a formação direcionada às 
necessidades de saúde da população.

A análise dos relatos de experiências dos últimos cinco anos nos 
ajuda a compreender os rumos que estão tomando essas transfor-
mações. Mostra-nos que o SUS cada vez mais tem sido privilegiado 
como campo de aprendizado dos cursos, o que nos faz pensar que 
o velho problema de sair da faculdade para o mundo real, onde é 
“tudo diferente do lado de fora”, está sendo atenuado, e mais cedo 
ou mais tarde tende a aparecer. Já é realidade em diversos cursos o 

14 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).



Por uma sociedade cuidadora344

Rodrigo Silveira e Roseni Pinheiro

Por uma sociedade cuidadora 345

Em busca da integralidade na formação médica: revisitando...

real conhecimento do mundo do trabalho por parte dos estudantes. 
Os relatos mostram também que novas práticas pedagógicas estão 
sendo incorporadas no cotidiano da formação, o que rompe com o 
modelo tradicional baseado exclusivamente em aulas expositivas que 
reduzem os alunos a meros receptáculos de conhecimentos, que em 
grande parte são destituídos de significado e acabam se esvaindo em 
curto prazo. Ao contrário, são capazes de trazer o aluno para o centro 
de seu processo de aprendizado e contribuir para a formação de mé-
dicos com uma leitura crítica da realidade e capazes de agir aliando 
a capacidade técnica a um agir ético e respeitoso com as pessoas. 

Em que pesem esses avanços, os relatos dizem que ainda temos 
grandes desafios pela frente. Um dos principais é relacionado à do-
cência. Foram recorrentes as referências a esse problema, ressaltando 
heterogeneidades no corpo docente, dificuldade de adaptação ao novo, 
resistências ao processo de mudança e a falta de adesão às novas funções. 
De certa forma, esse desafio é esperado, pois o processo de formação do 
docente foi baseado no modelo tradicional, e é natural que apareçam 
incertezas e inseguranças no processo. Há que se encarar o problema de 
frente com novas experiências que abordem especificamente esse ponto.

Através de suas pesquisas e publicações, o LAPPIS continua 
acompanhando esses processos de mudança e contribuindo para que 
cada vez mais o SUS se consolide na perspectiva do direito à saúde, 
visando à melhoria da qualidade de vida da população.

Parabéns ao LAPPIS, pelos dez anos de projeto integridade, e que 
venham os próximos dez! 
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Integralidade, política e produção 
de conhecimento: em busca 

de uma sociedade cuidadora

FRANCINI LUBE GUIZARDI
FELIPE DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTI

Introdução
Os dez anos do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de In-

tegralidade em Saúde (LAPPIS) representam, para todos nós que 
participamos dessa trajetória coletiva, um momento de celebração e 
também de reflexão. Celebração, em primeiro lugar, porque falamos 
de uma rede que se constitui e é fortalecida no afeto e na militância 
pela materialização do direito à saúde, procurando produzir visibili-
dade para as experiências exitosas que insistem em afirmá-lo, apesar 
de toda contradição vivida no cotidiano do SUS. É também um 
momento de reflexão, porque a ressonância encontrada pela produção 
do LAPPIS entre estudantes, profissionais de saúde e diversos outros 
atores sociais implicados na construção do SUS sinaliza elementos 
que precisamos considerar e melhor compreender.

Vivemos hoje um contexto sócio-histórico marcado pelo descrédi-
to na política, progressivamente reduzida às instituições formais do 
Estado e ao processo político-eleitoral. O discurso que circula, e é 
corroborado por muitas vozes, consolidando-se como senso-comum, 
afirma que o campo das relações e das práticas políticas é refém de 
formas difusas de corrupção dos agentes do Estado e dos represen-
tantes eleitos, ao mesmo passo em que as referências modernas de 
organização política dos setores de esquerda têm enfrentado uma 
importante crise de legitimidade. Sindicatos e partidos políticos 
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defrontam-se com grandes dificuldades para se contrapor e resistir 
aos efeitos socialmente perversos gerados pela transnacionalização 
econômica, pelas políticas neoliberais e pela intensa reestruturação 
produtiva, processos vividos em escala global a partir da década de 
80 do século passado. A reconfiguração do sistema capitalista e de 
sua ligação simbiótica com os Estados Nacionais ruiu a regulação 
fordista da relação capital x trabalho, responsável por sustentar, no 
período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, a configuração do 
Estado de Bem-Estar Social nos países ditos centrais. Tais processos 
tiveram, por efeito, a fragmentação das lutas sociais e a fragilização 
intensa de grandes contingentes populacionais.

As novas desigualdades sociais produzidas por esta estrutura de classe 
têm vindo a ser amplamente reconhecidas mesmo pelas agências 
multilaterais que têm liderado este modelo de globalização, como 
o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. [...] É hoje 
evidente que a iniquidade da distribuição da riqueza mundial se 
agravou nas últimas duas décadas: 54 dos 84 países menos desen-
volvidos viram o seu PNB per capita decrescer nos anos 80; em 
14 deles a diminuição rondou os 35%; [...] cerca de 1 bilião [SIC] 
e meio de pessoas [1/4 da população mundial] vivem na pobreza 
absoluta, ou seja com um rendimento inferior a um dólar por dia 
e outros 2 biliões vivem com apenas o dobro deste rendimento 
(SANTOS, 2002, p. 33-34).

É bem verdade que falar em Estado de Bem-Estar Social no Brasil 
seria um cínico eufemismo. Contudo, situar este contexto de crise 
em âmbito internacional auxilia-nos a compreender por que a cons-
trução do SUS foi desde o início marcada por tantas contradições, 
já que contemporânea da intensificação desses processos no Brasil, o 
que ocorreu a partir da década de 1990. Ou seja, resgatar as linhas 
gerais do conflito social vivido nas últimas três décadas é um passo 
necessário para a reflexão sobre a intercessão entre a práxis política 
nos tempos em que vivemos e a luta pelo direito à saúde. 

Nesse sentido, a experiência do LAPPIS oferece elementos que nos 
ajudam a enfrentar o desafio de resistir aos referidos processos de 
fragilização da vida, resistência esta que depende, fundamentalmente, 
de nossa capacidade de produzir alternativas radicalmente democrá-
ticas e solidárias de tecitura de outras relações sociais. Em razão 

disto, propomos pensar aqui a implicação da saúde, como campo de 
conhecimento, prática e militância política, na produção de novas e 
renovadas lutas sociais, enfatizando, nesse contexto, as contribuições 
do conceito de integralidade trabalhadas no âmbito do LAPPIS.

A saúde e o social: tensões constitutivas 
do campo da Saúde Coletiva no Brasil

Neste tópico iremos analisar, no campo da produção de conheci-
mento, as relações tecidas entre a saúde e o social, procurando refletir 
sobre a conformação das práticas de saúde em suas implicações polí-
ticas. Isto porque, rever a configuração e as referências paradigmáticas 
que constituem o social como dimensão fundamental do processo 
saúde-doença auxilia-nos a situar a emergência da Saúde Coletiva e 
o modo como a constituição deste campo se articula às lutas sociais 
que produziram, na década de 1980, a abertura democrática no Brasil.

A princípio, podemos situar nos discursos e intervenções higienistas 
surgidos na Europa Ocidental no século XVIII, um dos principais 
marcos dos movimentos que referem a área da saúde ao âmbito 
coletivo-público-social (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998; AROU-
CA, 2003). O caráter normatizador e disciplinador das ações então 
realizadas deixa entrever sua estreita ligação com as transformações 
políticas, econômicas e sociais que constituem, na modernidade, o 
pano de fundo da configuração dos saberes sobre os indivíduos e do 
nascimento das ciências humanas (FOUCAULT, 1988). 

O avanço da Revolução Industrial e suas consequências nas con-
dições sanitárias das sociedades europeias faz com que, no decorrer 
do século XIX, a medicina passe a ser exercida em âmbito social. 
Transforma-se com isso sua finalidade e método de intervenção, que 
deixa de ter um escopo estritamente individual, adquirindo uma 
dimensão coletiva que toma para si como seu objeto o conjunto das 
populações. São exemplos emblemáticos a polícia médica ou estatal 
alemã, a medicina urbana francesa e a medicina da força de trabalho 
inglesa (FOUCAULT, 1988). Nunes (1996, p. 111) salienta que “os 
projetos de medicina social estariam vinculados ao controle social, 
na perspectiva da higiene e controle sanitário da população, como 
também, ao controle jurídico-administrativo”.



Por uma sociedade cuidadora350

Francini Lube Guizardi e Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti

Por uma sociedade cuidadora 351

Integralidade, política e produção de conhecimento: em busca...

Trabalhando tal dimensão do controle nos processos da governa-
mentalidade moderna, Foucault mostra em suas análises históricas 
como a vida se tornou objeto político por excelência. Reporta-se, 
desta forma, propriamente a um biopoder, um poder afirmativo que 
se constrói como gestão e governo da vida. Ao analisar sua mate-
rialidade social, os mecanismos e dispositivos de seu exercício, o 
autor assinala dois principais jogos de efeito do biopoder que emerge 
com o período moderno. Efeitos que poderíamos articular, por um 
lado, num eixo totalizante, que tem na tecnologia biopolítica de 
regulamentação e em sua configuração estatal sua maior matriz; e 
por outro, num eixo individualizante, denominado pelo autor como 
anatomopolítica, imbricado através dos aparatos e instituições de 
disciplina na constituição do sujeito moderno (CALIMAN, 2002).

Em sua dimensão de totalização da vida coletiva, o biopoder 
dirige-se especificamente à população, à aplicação de novos tipos 
de saber e aparelhos de poder que permitiram sua manipulação 
e uma intervenção direta em seus fenômenos de conjunto. Nessa 
medida, o biopoder articula-se como exercício de uma racionalidade 
governamental, que 

[...] se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que 
eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 
contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto 
que são próprios da vida , que são processos como o nascimento, 
a morte, a produção, a doença (FOUCAULT, 2002, p. 289).

Importante não desconsiderar que este processo não apresenta 
apenas a face de um determinado exercício de poder, representando 
também formas de lutas. Aspecto que pode ser aferido no modo como 
a saúde passa a ser incorporada na pauta dos movimentos sociais, e a 
participação política torna-se a ‘’principal estratégia de transformação 
da realidade de saúde, na expectativa de que das revoluções populares 
deveria resultar democracia, justiça e igualdade, principais determi-
nantes da saúde social ‘’ (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998, p. 302).

Podemos situar no movimento chamado sanitarismo, surgido 
paralelamente na Inglaterra e nos Estados Unidos no mesmo período 
de emergência da medicina social, outros pontos fundamentais de 
referência da Saúde Pública tradicional. Tratava-se de um movimento 

que reunia setores da burocracia estatal, cujo principal impacto foi 
a produção de um leque de discursos e práticas sobre as questões 
de saúde, conformando determinadas respostas ao problema da ação 
de Estado neste campo.

Na América Latina, em particular, podemos retomar alguns marcos 
de definição da apropriação social do tema da saúde. Um dos primeiros 
talvez seja a investigação bacteriológica e parasitológica desenvolvida 
entre 1880 e 1930, em função das necessidades da economia agro-
exportadora. Não podemos deixar de mencionar ainda o impacto 
representado pelo modelo conceitual flexneriano, que no início do 
século XX instituiu o conhecimento experimental e a separação entre 
as dimensões coletivas e individuais, biológicas e sociais, públicas e 
privadas como fundamentos do campo da saúde. Destarte a aparente 
contradição, a Saúde Pública que se institucionaliza no século XX 
incorpora tais referências paradigmáticas próprias de uma apreensão 
positivista da realidade, como indicam Paim e Almeida Filho (1998) 
a respeito da formação dos epidemiologistas e sanitaristas. Quanto a 
este aspecto, é sobremaneira importante a revolução biomédica de-
sencadeada pelas descobertas de Pasteur e Koch na segunda metade 
desse século, e seu grande impacto no conhecimento dos fatores de 
determinação do processo de adoecimento. A inflexão paradigmática 
representada pela consolidação de um modelo bacteriológico-cam-
panhista é o alicerce de um processo crescente de medicalização da 
sociedade, cuja principal evidência pode ser constatada neste contexto 
histórico pela preeminência que adquirem as intervenções em saúde 
pública (enquanto medicina estatal) sobre a atenção e prática médica 
de caráter individual.

Sem dúvida, as descobertas dos microorganismos serão da maior im-
portância para a saúde pública, especialmente quando, além da relação 
indivíduo-agente, se estabelece um modelo epidemiológico como uma 
interação entre esses dois elementos e o ambiente. Esse foi o modelo 
básico da saúde pública do século XX (NUNES, 1998, p. 109).

A partir da década de 1950, a noção de prevenção ganha destaque, 
com a conjuntura norte-americana de reforma do ensino médico e 
o esvaziamento dos processos sociais de constituição de políticas de 
seguridade social, em direção oposta à trajetória de articulação dos 
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sistemas públicos de saúde europeus no cenário do pós-guerra. Esse 
movimento internacionaliza-se, particularmente na América Latina, 
por meio da Fundação Rockfeller e de organismos internacionais 
do campo da saúde, sendo reconhecido pela alcunha de Medicina 
Preventiva. São financiados e criados nesse período os departamentos 
de medicina preventiva e social, que têm por referência disciplinar os 
conteúdos da epidemiologia, da administração de saúde e das chama-
das ciências da conduta. Tais modificações não acarretam, contudo, 
maior impacto no campo da saúde, seja na formação profissional, 
seja na organização da assistência (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998).

Nos anos 60, configura-se o movimento da saúde comunitária, 
que incorpora o conhecimento sociocultural e psicossocial como re-
curso de integração das equipes de saúde em comunidades e setores 
sociais minoritários, considerados “problemáticos”. A transformação 
potencialmente decorrente dessa inserção (ressignificação dos proces-
sos sociais de adoecimento e saúde) não chega a efetivar-se, já que 
a medicina comunitária se converte numa estratégia de cooptação 
destes segmentos por meio de programas de educação em saúde. 
Seus princípios podem ser observados nas propostas de extensão 
de cobertura de serviços que em 1953 a Organização Mundial de 
Saúde passa a advogar, as quais se restringem à definição de serviços 
básicos de saúde. 

Com o endosso da OMS, os princípios desses programas comuni-
tários de saúde passam a enfatizar mais a dimensão da assistência 
simplificada visando à extensão de cobertura de serviços para 
populações até então excluídas do cuidado à saúde, principalmente 
em áreas rurais, sendo dessa maneira incorporados ao discurso 
das agências oficiais (secretarias, ministérios) de saúde (PAIM; 
ALMEIDA FILHO, 1998, p. 304).

Assim como a Medicina Preventiva, este movimento também ganha 
expressão no contexto brasileiro por meio de reformas nas instituições 
de ensino, particularmente nos cursos médicos, com a adoção do 
currículo mínimo em 1969. As críticas a esses modelos colocam-se 
nos anos 70, enfatizando a necessidade de integração curricular, de 
recomposição das relações entre teoria e prática, e de novas formas de 
articulação com a rede de serviços (NUNES, 1998). A referência à 

Saúde Coletiva surge nesse cenário como uma tentativa de superar a 
medicalização característica das práticas sanitárias tradicionais, assim 
como a ruptura com os referenciais positivistas que a constituem. 

Nesse sentido, a Saúde Coletiva nasce representando uma nega-
ção do saber hegemônico na saúde, tomando como ênfase teórico-
metodológica as determinações sociais do processo saúde/doença. Tais 
posicionamentos adquirem o significado político mais amplo de luta 
pela democratização da sociedade brasileira em função do contexto 
histórico de um regime autoritário, marcado pelo aprofundamento das 
desigualdades sociais. O setor saúde encontrava-se então marcado por 
forte segmentação de clientelas, pela dificuldade de acesso aos serviços, 
pela fragmentação institucional e pelo direcionamento dos recursos ao 
setor privado para oferta de serviços de saúde, o que acabou por criar 
e firmar um forte complexo médico-empresarial (CORDEIRO, 1991). 
De modo geral, pode-se afirmar que essa organização do campo da 
saúde foi marcada essencialmente pela precariedade e inefetividade 
dos resultados sanitários, especialmente agravados com a intensa crise 
econômica do fim da década da 70 e que se prolonga no transcorrer 
da década de 80 (FIORI; KORNIS, 1994).

Alguns autores destacam o fato de que a Saúde Coletiva se 
constituiu como um campo que influencia e fundamenta a prática 
de diferentes grupos e sujeitos sociais, com grande interface com os 
“movimentos institucionais localizados também a nível do Estado 
e que visam recompor parcial ou integralmente a prática sanitária” 
(DONNANGELO, 1983, p. 28). A grande marca distintiva em relação 
às produções e movimentos descritos anteriormente é justamente a 
implicação política que articula produção científica, prática e inter-
venção social, já que a saúde coletiva brasileira nasce do projeto e do 
compromisso de concretização do direito à saúde como condição de 
cidadania. O posicionamento e a perspectiva política dessa dimensão 
histórica e social da construção do campo fazem com que possamos 
identificar nesse processo o confronto entre valores e as lutas que 
configuram a Saúde Coletiva no contexto brasileiro. 

Paim e Almeida Filho (1998, p. 308) definem a Saúde Coletiva 
a partir de sua dupla implicação como campo científico e âmbito 
de práticas, “onde se realizam ações em diferentes organizações e 
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instituições por diversos agentes (especializados ou não) dentro e 
fora do espaço convencionalmente reconhecido como setor ‘saúde’”. 
Este aspecto se explicita nos marcos conceituais (PAIM; ALMEIDA 
FILHO, 1998) que balizam o campo, no entendimento da Saúde 
como estado vital, setor de produção e campo de saber cuja histori-
cidade decorre das dimensões econômicas, políticas e ideológicas que 
a articulam em determinada estrutura social. O adjetivo “coletivo” 
que a designa é reportado, desta maneira, ao fato de que a doença 
é significada e enfrentada nas relações estruturadas socialmente, o 
que remete a saúde, apreendida como prática social, diretamente às 
distinções e relações entre os grupos sociais. 

Estes pressupostos se expressam e orientam a produção do cam-
po, refletindo a construção de seu objeto, que se apresenta como 
interdisciplinar por estar situado nas fronteiras entre o biológico e o 
social. Segundo os autores, o objeto da Saúde Coletiva compreende 
“a investigação dos determinantes da produção social das doenças 
e da organização dos serviços de saúde, e o estudo da historicida-
de do saber e das práticas sobre os mesmos” (PAIM; ALMEIDA 
FILHO, 1998, p. 308).

Este deslocamento qualitativo em relação à tradição médica he-
gemônica, representado por determinada forma de operar o social 
como categoria analítica, é tributário da Medicina Social e teve papel 
fundamental na constituição do campo, ao referir como sujeitos do 
adoecimento não os indivíduos, mas os grupos e classes sociais. A Saúde 
Coletiva instituiu-se, assim, como uma disciplina de fronteira (PEREI-
RA in NUNES, 1996), em que as dimensões biológicas do processo 
de saúde-doença são abordadas em suas injunções com os aspectos e 
determinações sociais. A especificidade teórico-metodológica do campo 
decorre da importância dada à categoria trabalho como momento de 
condensação histórico-social dos âmbitos individual (corporal) e social. 

Enquanto campo de conhecimento, a Saúde Coletiva contribui 
com o estudo do fenômeno saúde/doença em populações enquanto 
processo social; investiga a produção e distribuição das doenças na 
sociedade como processos de produção e reprodução social; analisa 
as práticas de saúde (processo de trabalho) na sua articulação com 
as demais práticas sociais; procura compreender, enfim, as formas 

com que a sociedade identifica suas necessidades e problemas de 
saúde, busca sua explicação e se organiza para enfrentá-los (PAIM; 
ALMEIDA FILHO, 1998, p. 309).

O debate colocado pelos autores referidos converge quanto à cen-
tralidade das dimensões sociais na instituição do campo, ainda que 
proponham leituras diferenciadas a respeito dos encaminhamentos e 
das discussões feitas. Quanto a isso, Donnangelo (1983, p. 20) aponta 
que uma “imprecisa designação de Coletivo tem recoberto efetiva-
mente distintos objetos de saber e de intervenção”, sendo utilizada 
com frequência de maneira acrítica, como recurso de contraposição 
às práticas individualizantes do saber hegemônico e como sinalizador 
dos aspectos sociais presentes nos fenômenos. De todo modo, essa 
recorrência tem dado ao campo uma uniformidade artificial, tornando 
tal designação imprecisa e genérica, quando, ao contrário, a noção de 
coletivo deveria expressar manifestações histórico-concretas, portanto 
singulares, dos processos e grupos sociais.

A variedade e o caráter frequentemente restrito e restritivo das 
conceptualizações do coletivo/social não invalidam o fato de que 
as práticas sanitárias se viram constantemente invadidas pela ne-
cessidade de construção do social como objeto de análise e como 
campo de intervenção. Nem devem induzir a suposição de que 
a vida social concreta acabe por tornar-se mero produto dessas 
opções conceituais. Ela irromperá, certamente, sob outras formas, 
também no campo do saber, quando as malhas conceituais e so-
ciais se revelarem estreitas face à concretude dos processos sociais 
(DONNANGELO, 1983, p. 21).

Algumas críticas demonstram a percepção de que o campo não 
tem conseguido produzir inovações, novas formas de abordagem e 
leitura dos problemas concernentes (COHN, 1982, CAMPOS, 2000a). 
Para Campos (2000a), a institucionalização da Saúde Coletiva tem 
restringido e deixado pouco espaço para a reconstrução crítica de 
seus saberes e práticas, o que estaria resultando em sua fragmentação, 
diluição e consequente perda de identidade. 

Por sua vez, ao falar do vazio que percebe no campo, Cohn (1982, 
p. 106) destaca que se tem delegado ao “horizonte dos processos 
sociais em curso a resolução de seus problemas específicos”. Outra 
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limitação em sua avaliação é a dificuldade identificada de articulação 
entre análises de cunho macroestrutural e análises de realidades es-
pecíficas, o que tem resultado no desconhecimento dos atores sociais, 
e na tendência de impor referenciais teóricos à prática concreta que 
constitui a teia social em sua complexidade.

Para Campos (2000a, p. 221), “a Saúde Coletiva brasileira, ao 
propor modos de intervenção, continua tributária, não da teoria 
crítica que construiu, mas de um pensamento sistêmico bastante 
pragmático e instrumental”. Segundo ele, a área apresenta a tendência 
de confundir-se com todo o campo da saúde, devido ao recurso a 
categorias absolutas e universais. Corroborando a colocação de Car-
valho (CAMPOS, 2000b), o autor sinaliza também a tendência do 
saber dominante no campo de negligenciar a relevância dos sujeitos 
na construção do cotidiano e da vida institucional.

Não obstante essas críticas e considerações, a Saúde Coletiva bra-
sileira introduziu inovações inquestionáveis no campo mais amplo da 
saúde, e da Saúde Pública tradicional, o que se expressa na particula-
ridade que sua produção teórica possui, no fato de que mobiliza refe-
rências e artifícios conceituais próprios, apesar da concreta incorporação 
que procede dos movimentos anteriormente descritos, particularmente 
o Sanitarismo, a Medicina Social e a Medicina Comunitária. Um dos 
aspectos em que se baseia essa avaliação consiste na transdisciplinari-
dade que constitui seu objeto, forjado no encontro de diversos campos 
disciplinares, sem poder, entretanto, ser remetido especificamente a 
nenhum deles, ou à sua interseção. Imprecisão para nós que é antes 
uma abertura à constituição de novos sentidos e estratégias de atu-
ação política que um limite científico ou acadêmico. Nessa direção, 
embora possamos observar a imprecisão da categoria coletivo em sua 
produção, esta nos parece ser uma de suas características produtivas, 
pois tem demonstrado permitir diferentes apropriações e uma liberdade 
peculiar de composição de novos arranjos conceituais, dispositivos e 
artifícios teóricos. Justamente por tal motivo, reconhecemos que a 
Saúde Coletiva se constitui no compromisso político de materialização 
do direito à saúde na sociedade brasileira, reconhecendo a produção 
de conhecimento e a intervenção técnico-institucional como forma de 
luta contra seu característico autoritarismo, sua dinâmica excludente, 

as duras e perpetuamente atualizadas marcas da desigualdade e da 
injustiça social que a definem, há mais de 500 anos. 

Retomar essa trajetória de constituição parece-nos fundamental para 
que não percamos de vista essa implicação política, o compromisso 
militante de seus saberes. Pois, apesar de incontáveis dificuldades e 
retrocessos, não se pode desconsiderar os avanços que essa produção 
teórica ajudou a conquistar no SUS, conduzindo-o em direção contrária 
às reformas neoliberais implementadas no Estado Brasileiro durante a 
década de 90. Lutas em grande parte decorrentes da capacidade que 
este campo tem revelado de vincular e mobilizar profissionais, usu-
ários e gestores em torno do projeto ético de sociedade que a defesa 
pelo direito à saúde expressa. O desafio que se nos coloca é pensar 
e forjar planos de luta e produção de conhecimento que mantenham 
viva tal implicação política, que tem por horizonte fundamental a 
transformação de nossas injustas estruturas e relações sociais.

O terreno de análise forjado pelo LAPPIS a partir do conceito 
de integralidade, convidando a um olhar sobre as práticas cotidianas 
e valorizando as experiências singulares, renova teórica, empírica e 
politicamente o campo da Saúde Coletiva. É a esta renovação que 
a reflexão produzida neste texto será dirigida nos próximos tópicos.

Integralidade e cotidiano: 
a potência política das experiências

Na experiência de pesquisa e prática política que o LAPPIS vi-
venciou nos últimos dez anos, o tema da integralidade em saúde foi 
sempre o convite e o ponto principal de agregação de tantos atores, 
num contexto em que a mobilização social é um drama premente, 
dada a intensificação de processos de subjetivação marcados pelo 
signo do individualismo, do consumo e da recusa à política. Por 
percebermos e vivenciarmos esse processo, ofertamos alguns elementos 
para o debate, procurando contribuir na reflexão crítica ensejada.

A abordagem do tema da integralidade teve, como característica 
primordial, a ênfase no cotidiano e nas práticas de saúde, bem como 
a recusa em delimitar a polissemia do termo, mantendo em aberto 
sua capacidade de produção de sentidos. Como defendem Pinheiro e 
Luz (2003), trata-se, sobretudo, de um posicionamento em favor das 
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práticas eficazes, assumidas como experiências singulares, e contrário 
aos silenciamentos e à relação autoritária que os modelos ideais sempre 
provocaram na conformação das políticas e dos serviços de saúde. 

O conceito de experiência enuncia, desta forma, a configuração 
original dos processos de singularização, como os denomina Guat-
tari (1999), a impossibilidade de apreendê-los a não ser em situação 
(MATUS, 1989, 1978), com todos os atravessamentos históricos, 
políticos, subjetivos e culturais que os conformam de modo único e 
que não são passíveis de homogeneização nas estratégias totalizantes 
dos modelos de ação e de compreensão que marcaram o paradigma 
político da modernidade. Em outras palavras, pensar a experiência 
significa pensar como, em determinado contexto, e com todos os 
constrangimentos que o constituem, a práxis afirma a produção 
de outros mundos, dissonantes das linhas gerais de submissão e 
dominação social hegemônicas. O olhar direcionado às experiências 
revela-se, assim, como o olhar que procura cuidar e gestar o porvir, 
isto é, o cuidado político com a história a acontecer, o amor pelo 
tempo a ser produzido como inflexão nos registros do possível hoje, 
na ativação de um novo devir (NEGRI, 2002). Este olhar é potente, 
agrega e mobiliza porque reconhece, justamente, que a vida é integral, 
e que só é possível falar em integralidade valorizando politicamente 
a experiência de vida dos sujeitos. 

Na modernidade, as lentes míopes da ciência positivista procuraram 
dissecar a vida aprisionando-a em campos disciplinares, dividindo a 
experiência humana em âmbitos artificalmente segregados (SANTOS, 
1988, 2006). A partir delas pensou-se ser possível esquadrinhar o 
humano em fronteiras sociais, biológicas, psicológicas, culturais, polí-
ticas, econômicas etc. Para os homens e mulheres comuns, entretanto, 
a vida, a saúde, o sofrimento, permanecem sendo necessariamente 
experiências integrais, nas quais, dificilmente, quaisquer destes âmbitos 
podem ser separados. A aflição e a angústia de uma mulher que deixa 
seus filhos pequenos sozinhos em casa para ir ao trabalho, e que vive 
o drama cotidiano do conflito policial e do tráfico, das intensas con-
dições de precariedade e da renda ínfima, podem até ser enquadrados 
como hipertensão quando ela recorre em determinado momento de 
sua vida a um pronto-socorro. Mas este “diagnóstico” apenas para 

o profissional de saúde pode fazer sentido nos contornos ofertados 
pela classificação internacional de doenças (CID). Tampouco para 
ela fará sentido como uma estatística econômica, ou como descrição 
sociológica das periferias brasileiras. Para aquela mulher, trata-se das 
dificuldades, da dor e do sofrimento vividos cotidianamente – enfim, 
dor e sofrimento que falam de suas condições de vida. Justamente 
por isso, o tema da integralidade produz ressonância quando interpela 
a experiência, permitindo desfazer os enquadramentos que forjam 
os aparatos de compreensão disciplinares, e dos quais mesmo as 
perspectivas críticas da modernidade tiveram dificuldade de escapar. 
Tais lentes, que funcionam como estreitas molduras cognitivas, fre-
quentemente produzem o silenciamento das experiências cotidianas, 
atuando como recurso de redução do outro à condição de objeto de 
intervenção, e não sujeito da relação (MATTOS, 2001). 

A maior parte das queixas feitas por usuários, quando questionados 
sobre a integralidade nos serviços de saúde, refere-se a esta questão, 
o que nos indica que saúde, integralidade e cotidiano não podem ser 
dissociados, já que a experiência, para ser inteligível e para ser com-
partilhada, precisa estar reportada ao lugar – vivido como território 
compartido – no qual se materializam as relações de cooperação e 
conflito que são a base da vida em comum. “Porque cada qual exerce 
uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a conti-
guidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o 
confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro 
de uma referência pragmática ao mundo” (SANTOS, 1999, p. 258).

Política e integralidade ou integralidade 
da Política? Em busca de uma sociedade cuidadora

A opção por retomar e refletir neste ensaio sobre a inserção e as 
significações que o social adquiriu no campo da saúde deve-se, so-
bretudo, ao reconhecimento de que a Saúde Coletiva se constituiu no 
Brasil como um saber militante, como uma produção de conhecimento 
articulada ao contexto mais amplo das lutas sociais por democracia. 
Consideramos ser esta sua efetiva potência, o que de fato a situa de 
modo contra-hegemônico em relação à Saúde Pública tradicional, que 
sempre esteve articulada às tecnologias de biopoder na produção da 
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governamentalidade moderna, como analisado por Foucault (1988).
Contudo, esta implicação política requisita-nos a capacidade de 

manter e atualizar tal posicionamente e a reflexão crítica frente às 
questões que se colocam contemporaneamente no plano das lutas 
sociais. Como salientamos, a trajetória do LAPPIS, nos últimos dez 
anos, oferta elementos importantes a tal tarefa, na medida em que 
o tema da integralidade, em sua aproximação pelo cotidiano e pela 
experiência, permite-nos entrever uma possibilidade de recolocar a 
relação entre a saúde e o social, que demonstra superar alguns dos 
obstáculos e dificuldades narrados na introdução deste texto a respeito 
de todo o processo atual de descrédito na política.

Os pontos citados até aqui nos conduzem a interrogações centrais 
vividas pelos movimentos que desejam e se engajam na transformação 
do mundo contemporâneo. O caráter pós-industrial e imaterial do 
capitalismo atual; as transformações das relações capital/trabalho 
daí derivadas; o fortalecimento do caráter de captura da dinâmica 
de cooperação social, já presente no capitalismo industrial, mas ex-
tremamente aguçada no mundo contemporâneo (NEGRI; HARDT, 
2001, 2003) – todos esses são elementos que compõem o cenário dos 
dilemas e dificuldades a enfrentar. Por outro lado, a multiplicação 
dos terrenos de lutas desenvolvida a partir dessas mudanças atualiza 
a possibilidade de saída em potencial da subjugação da relação de 
trabalho assalariada, o que confere enorme potência e dinâmica aos 
movimentos de resistência que hoje se articulam. Este aspecto tem-
se materializado com a contradição de uma absurda precarização do 
trabalho e da vida, o que nos confronta com uma ampla gama de 
dilemas e desafios, presentes nos conflitos intensificados pela garan-
tia dos direitos humanos à moradia, à seguridade social, à renda, à 
comunicação, ao acesso ao patrimônio acumulado pelo desenvolvido 
das condições de produção, etc.

Nessa conjuntura, cabe-nos indagar: nossa posição em relação 
ao contexto atual será apenas a de reconhecimento da fragmentação 
e do esgarçamento do tecido social, com a perda dos referenciais 
conhecidos de mobilização e organização políticas, ou assumiremos 
o desafio de renovar nosso olhar e nossas práticas, em direção à 
composição de novas lutas, capazes de conciliar questões comuns a 

questões singulares, específicas? Em outras palavras, novas lutas que 
produzam o horizonte político de um comunismo renovado e que 
associem a garantia das demandas específicas à possibilidade de uma 
dinâmica cuidadora transversal – enfim, à possibilidade de criarmos 
uma nova ética no plano das relações sociais, capaz de gestar uma 
sociedade, de fato, democrática e cuidadora.

Em nossa perspectiva, a saúde, e a Saúde Coletiva, têm muito a 
contribuir neste processo, desde que, como nos ensina a reflexão sobre 
a integralidade, reconheçamos que a vida é imediatamente política 
e integral. Afinal, “a vida não tem necessidade de assumir valores 
externos a ela para tornar-se política. Política ela é imediatamente em 
sua própria facticidade” (AGAMBEN, 2004, p. 160). Produzirmos 
nossa implicação política, desde a saúde, reconhecendo este fato, 
significa, hoje, refletirmos sobre a transversalidade das lutas sociais 
e sobre o desafio de sairmos de uma estreita perspectiva setorial, 
que ameaça a vitalidade do SUS e sua capacidade de materializar o 
direito à saúde como campo de luta e resistência frente aos conflitos 
contemporâneos que se nos apresentam. 

Nesta perspectiva, além de responder às diversas e tradicionais 
necessidades de saúde, individuais e coletivas, o sistema de saúde 
deve ter também como compromisso o suporte às outras dinâmicas 
produtivas de saúde existentes nos territórios, de modo que o SUS 
possa tornar-se uma rede de pontos de saúde, semelhantes aos pontos 
de cultura: “visando a reforçar (e não a determinar!) as dinâmicas 
próprias dos movimentos” (COCCO, 2009, p. 94) desde o setor saúde.

Com isso, procuramos enfatizar que a construção de uma socie-
dade cuidadora não pode prescindir da construção de transversali-
dade, cooperação e solidariedade nas lutas por políticas sociais e nas 
políticas em si, necessidade esta reiterada no âmbito do III PNDH 
(BRASIL, 2010). A saúde, enquanto categoria calcada na lógica da 
integralidade, não pode ser restringida ao setor produtivo da saúde, 
mas precisa articular as lutas pelas diversas necessidades sociais e lograr 
fazer com que as políticas de governo deem conta de atender a esta 
necessidade de articulação. A luta da saúde é também a luta contras 
as remoções das favelas, a luta pelo trabalho nas cidades, a luta pela 
expressão artística e cultural, pela renda. E tantas outras. Enfim, 
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temos pela frente o desafio de recolocar em outro patamar o lema 
da VIII Conferência Nacional de Saúde: “Saúde é democracia!”, não 
perdendo de vista que recompor a força deste lema implica construir 
uma dimensão comum da luta social que reúna todos aqueles que 
lutam contra/sob o capital.
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A construção do modelo de atenção 
diferenciada para a saúde indígena no 

Brasil e a integralidade

ANA LUCIA DE MOURA PONTES
LUIZA GARNELO

Introdução
Este texto parte do pressuposto de que o crescente debate so-

bre a necessidade de respeito à diversidade cultural nas sociedades 
contemporâneas gera implicações relevantes para a construção de 
um sistema de saúde público, universal e equânime, que promova a 
atenção integral à saúde da população. 

Consideramos pertinente essa discussão no campo da saúde públi-
ca, pois se observa que a temática das diferenças culturais tem sido 
negada, excluída ou secundarizada pelo modelo biomédico hegemônico 
(MENÉNDEZ, 2003). Ainda que seja crescente o reconhecimento 
de que as iniquidades estão relacionadas a fatores de classe social, 
gênero, etnia, sexualidade, religião, idade e linguagem, a operacio-
nalização dessas ideias gerais nas rotinas dos sistemas e serviços de 
saúde é ainda algo a ser feito. 

Nos últimos anos, algumas políticas como o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, a Estratégia de Saúde da Família e o pro-
grama de controle das DST/AIDS têm enfatizado essas dimensões. 
No âmbito das relações com as minorias étnicas que vivem no país, 
as ações mais expressivas do Sistema Único de Saúde (SUS) foram 
a construção da Política Nacional de Saúde para a População Negra 
e a implantação do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos In-
dígenas (SASI), que tem, entre seus principais objetivos, a oferta de 
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atenção diferenciada, culturalmente específica, aos povos indígenas 
que habitam em território brasileiro.

Pretende-se refletir aqui, a partir da ótica da integralidade, sobre 
as possibilidades de construção de um modelo de atenção diferen-
ciada no Subsistema de Saúde Indígena (SASI), o qual nos parece 
ser um espaço privilegiado para discutir as relações entre saúde e 
diversidade cultural. A discussão está organizada em três partes: na 
primeira, apresentamos algumas características do SASI; na segunda, 
discutimos abordagens antropológicas dos modelos de atenção, e na 
terceira parte, há uma reflexão sobre desafios para a construção do 
modelo de atenção diferenciada dirigida aos povos indígenas. 

Reiteramos em nossa discussão que a integralidade continua 
sendo uma imagem-objetivo característica das políticas sanitárias, 
visando ao reordenamento das práticas e serviços de saúde (MAT-
TOS, 2004). Do ponto de vista das práticas de saúde, entendemos 
a integralidade como um encontro intersubjetivo entre profissionais 
e usuários, calcado numa relação dialógica (MATTOS, 2004). Se-
gundo Mattos (2004), para manter essa perspectiva intersubjetiva 
os profissionais de saúde precisam conhecer “os modos de andar 
a vida” dos usuários com quem interagem. Assim, “defender a in-
tegralidade nas práticas é defender que nossa oferta de ações deve 
estar sintonizada com o contexto específico de cada encontro” 
(MATTOS, 2004, p. 1.414). 

No caso do Subsistema de Saúde Indígena, os contextos específicos 
em que transcorrem as vidas de seus usuários expressam singulari-
dades culturais que os prestadores de serviços de saúde tendem a 
desconhecer. No entanto, um conhecimento adequado dos modos de 
organizar a vida nessas culturas seria uma condição necessária para 
o diálogo que fundamenta a integralidade. 

O Subsistema de Saúde Indígena
A consolidação de uma política de atenção à saúde indígena no 

Brasil é um fato recente, pois somente a partir de 1988 o Estado 
brasileiro reconheceu seu caráter pluriétnico e garantiu aos povos 
indígenas o direito à saúde. 

A implementação desse subsistema se tornou uma importante 
bandeira de luta do movimento pelos direitos étnicos, liderado pelas 
associações indígenas, com apoio de profissionais de saúde que atuam 
neste campo. Tal iniciativa representou também uma resposta do 
poder público frente à iniquidade das relações interétnicas, decor-
rente da violência do processo colonizador e ligada à ausência de 
políticas de saúde eficazes e abrangentes ofertadas pelo do Estado 
brasileiro. A história dos povos indígenas é marcada pelos massa-
cres, mortes por doenças epidêmicas, expropriação de territórios e 
pelo não-reconhecimento dos direitos nativos à autogestão política e 
cultural. Tais eventos redundaram em grande redução demográfica, 
elevados níveis de pobreza e situação sanitária precária, com índices 
morbi-mortalidade muito acima das médias brasileiras (GARNELO; 
MACEDO; BRANDÃO, 2003). 

Nesse contexto histórico adverso, a diversidade sociocultural, geo-
gráfica e política dos povos indígenas, bem como suas variadas formas 
de contato interétnico e a heterogeneidade da implantação do SUS, 
tornam a construção de um modelo de atenção à saúde, específico 
e diferenciado dirigido às populações indígenas, um grande desafio 
(ATHIAS; MACHADO, 2001).

Até 1999, a oferta de serviços de atenção à saúde para os povos 
indígenas ocorria de forma esporádica, desenvolvida por equipes que 
percorriam terras indígenas realizando assistência médica e outras 
ações pontuais de controle de algumas endemias. Tais ações seguiam 
a lógica do modelo campanhista, implantado por Noel Nutels, ainda 
na década de 1950, para as populações indígenas dos sertões (PAI-
VA, 2003). Nas décadas seguintes, tal estratégia continuou sendo 
desenvolvida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), de modo 
cada vez mais precário e ineficiente, contribuindo para a piora das 
condições de saúde das populações indígenas no país. 

Um dos marcos de início da atual política de saúde indígena foi 
I Conferência Nacional de Proteção a Saúde do Índio (1986), que 
ocorreu no contexto do movimento de reforma sanitária brasileira 
(GARNELO, 2006a; LANGDON et al., 2006). Mas, somente em 
1999, a Lei Arouca (Lei n. 9.836/99) instituiu o Subsistema de Saúde 
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Indígena e definiu que a organização da atenção se daria por redes 
territorializadas de saúde, na forma de 34 Distritos Sanitários Espe-
ciais Indígenas de Saúde (DSEI)1 operacionalizados pela Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA).

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 
tornada pública em 2002, procurou assegurar o acesso à atenção 
integral à saúde, através da rede distrital de serviços, sob respon-
sabilidade do gestor federal e com uma delimitação geográfica 
contemplou aspectos demográficos e etnoculturais. Como ocorre no 
SUS como um todo, a rede distrital de serviços deve contar com 
equipes multidisciplinares, formadas por agentes de saúde, corpo 
de enfermagem, médicos e odontólogos, trabalhando em articula-
ção com os sistemas municipais e estaduais de saúde das regiões 
próximas (GARNELO; MACEDO; BRANDÃO, 2003). 

A perspectiva antropológica dos modelos de atenção
A construção de um modelo de atenção diferenciada para o 

Subsistema de Atenção a Saúde Indígena (SASI) pressupõe o acesso 
universal a serviços de saúde capazes de respeitar e valorizar as es-
pecificidades das práticas tradicionais de saúde. 

Segundo Langdon (2005), a oferta de atenção diferenciada nos 
DSEI deveria contar com os subsídios da etnomedicina e da antropo-
logia simbólica,2 na busca de entender as concepções indígenas sobre 
o processo saúde-doença. Para esses grupos étnicos, a experiência do 
adoecer não é um fenômeno primariamente biológico, mas um evento 
coletivo que requer interpretação e ação no meio sociocultural. 

Dessa forma, é necessário entender e explicitar o sentido, ou o 
processo de construção de significados, das manifestações individuais 
ou coletivas da doença e do cuidado, de modo a apreender as ações 

1 A proposta de organização do Subsistema segue os princípios da atenção primária a saúde, 
apontados na Conferencia Internacional de Atenção Primária à Saúde realizada em Alma-Ata, 
em 1978. Esses princípios foram adequados aos marcos do SUS e reflexões teóricas nacionais 
sobre os conceitos de território, de distrito sanitário e de atenção básica, de saúde, entre outros.
2 A antropologia simbólica considera que “a cultura emerge da interação dos atores que estão 
agindo juntos para entender os eventos e procurar soluções” (LANGDON, 2005, p. 118); 
dessa forma, ela pode ser vista como uma criação dinâmica de sujeitos sociais históricos, e 
não como um conjunto de traços e comportamentos congelados no tempo.

das pessoas como parte inerente a um contexto social (ALVES; 
SOUZA, 1999). Por isso, Alves e Souza (1999, p. 134) destacam 
que a busca por cuidado “envolve tanto ações quanto discursos sobre 
essas ações”. Argumentam que a construção de significados não é 
um ato individual e sim, social; e que a enfermidade é “formada 
a partir de processos comunicacionais de definição e interpretação” 
(ALVES; RABELO, 1999, p. 173). 

Se adotarmos essa perspectiva, também aceitaremos que existem 
variados modos de interpretação e ação sobre o processo saúde-
doença. Caberia aos profissionais de saúde entender a biomedicina 
como apenas uma das vias de interpretação-ação no processo saúde-
doença, reconhecendo-se, por exemplo, que para os povos indígenas 
os episódios de doença são explicados por meio das relações sociais 
ou dos eventos cosmológicos (LANGDON, 2005), configurando uma 
teia interpretativa bem distinta reducionismo biomédico. 

Langdon (2005, p. 121) enfatiza que o processo terapêutico é 
uma “sequência de decisões e negociações entre várias pessoas e 
grupos com interpretações divergentes a respeito da identificação da 
doença e da escolha da terapia adequada”. Ou seja, a variedade de 
conhecimentos, experiências e interesses em relação a esse processo 
produz um campo de negociação política que institui possibilidades 
variadas de diagnósticos e encaminhamentos terapêuticos, desafiando 
os profissionais de saúde que buscam uma verdade única sobre os fatos.

Outro ponto que Langdon (2005) destaca é o reconhecimento 
das interações entre os diferentes sistemas médicos que coexistem 
nos territórios indígenas. O conceito de sistemas de cuidado em 
saúde (health care system) foi desenvolvido por Kleinman (1978), 
que enfatizou três deles: a) o profissional, constituído pela medicina 
cientifica, demais profissões da saúde ou sistemas médicos alternativos 
profissionalizados (medicina chinesa, homeopatia); b) setor folk, que 
corresponderia aos curandeiros, rezadores, espiritualistas e outros te-
rapeutas especialistas não-oficiais; e c) o setor popular, que envolveria 
o campo leigo do tipo automedicação, conselho de amigos, familiares 
e vizinhos e outras formas de assistência mútua.

Essas reflexões acerca do processo saúde-doença apontam caminhos 
para pensarmos os modelos de atenção. Menéndez (2003) efetua uma 
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releitura de Kleinman ao abordar os modelos de atenção e diz que 
se pode reconhecer nas sociedades latinoamericanas diversas formas 
de atenção à saúde, ainda que biomedicina negue, ignore ou margi-
nalize tal diversidade. Ainda que sua taxonomia guarde semelhanças 
com a tipologia de Kleinman, Menendez (2003) está interessado em 
evidenciar o pluralismo médico, ou seja, o uso simultâneo de diver-
sos recursos de saúde pela população, configurando o que o autor 
denomina de estratégias de auto-atenção.

Menéndez (2003, p. 198), que valoriza a perspectiva dos usuários, 
conceitua como autoatenção:

las representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel de sujeto 
y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, 
aguatar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud 
en términos reales o imaginarios, sin la intervención central, directa 
e intencional de curadores profesionales, aun cuando estos puedan ser 
la referencia de la actividad de autoatención.

A caracterização de Menendez (2003) representa um passo à frente 
da tipologia estática de Kleinman, já que o conceito de autoatenção 
enfatiza a dinâmica das relações entre sistemas terapêuticos – que 
surgem apenas justapostos no modelo de Kleinman – expressando os 
modos de operar do pensamento-ação dos sujeitos sociais. Ou seja, 
Menendez demonstra que os agentes terapêuticos instituem relações 
entre diversas formas de atenção, instituindo novas totalidades. Essa 
dinâmica ocorreria em dois níveis: a) relações estabelecidas entre as 
diversas formas de atenção por meio dos operadores e especialistas 
das mesmas; e, mais comumente, b) por relações estabelecidas entre 
dois ou mais tipos de atenção pelos sujeitos e grupos que buscam 
por cuidado (MENÉNDEZ, 2003).

Esse fenômeno, recorrente entre as populações, sugere que é no 
plano da ação social que se processam as interações entre as diver-
sas estratégias de atenção, tidas como incompatíveis pelo modelo 
biomédico. O autor aponta ainda que esse processo de apropriação 
e ecletismo também ocorre por parte dos curadores e parteiras tra-
dicionais que podem se apropriar de saberes e técnicas dos outros 
sistemas de cura e cuidados, entre os quais a biomedicina, e tomá-
los como parte intrínseca do tratamento. Trata-se de um modo de 

atuação oposto ao da biomedicina, a qual se legitima por meio do 
reforço à diferença e da exclusão dos demais saberes. 

Reforçamos que todos esses sistemas de atenção são construídos 
social e culturalmente, mas mantêm, entre si, relações desiguais de 
poder; dado que a biomedicina é a forma de atenção que mais se 
expande no mundo contemporâneo (MENÉNDEZ, 2003). 

O biologicismo da biomedicina – um dos produtos da racionali-
dade científica moderna, fundada na fragmentação e na exclusão das 
dimensões históricas, sociais e culturais do processo saúde-doença-
cuidado – opera, nesse caso, de modo quase inverso à tendência 
aglutinadora dos sistemas de auto-atenção (PINHEIRO; LUZ, 2003). 
Nesse contexto, a cultura tornou-se um dos campos sociais excluí-
dos nas abordagens biomédicas. Em consonância com a perspectiva 
higienista, os fatores culturais foram identificados basicamente como 
aspectos negativos, ou como crenças infundadas, que obstaculizam a 
adesão a propostas de intervenção biomédica, como o planejamento 
familiar ou uso de preservativos. Em consequência, é comum que 
as equipes de saúde considerem-se com a obrigação de empreender 
mudanças culturais no sentido de “modernizar” os saberes populares 
ou, pelo menos, de criar mecanismos administrativos ou médicos que 
possam acelerar essa modificação (MENÉNDEZ, 2003). 

Se retomarmos as supracitadas premissas de Matos (2004), que 
concebe a relação terapêutica como um diálogo intersubjetivo, que só 
poderá ser plenamente desenvolvido quando referido a contextos sociais 
que lhe confiram sentido, veremos que o entendimento dos modos 
de andar a vida muito se beneficiará de abordagens antropológicas 
que, ampliem a compreensão dos modos como os sujeitos atribuem 
significado e produzem estratégias de enfretamento dos seus problemas 
de saúde. Ademais, a análise proposta por Menendez (2003) aponta 
para um sentido da integralidade ainda pouco explorado, que são 
as maneiras como eles se organizam, segundo o ponto de vista dos 
sujeitos. A busca de uma perspectiva êmica facilitará o entendimento 
de como os diversos sistemas terapêuticos se articulam redundando 
em práticas de autoatenção, que congregam também os modos de 
operar dos sistemas oficiais de saúde.
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A construção do modelo de atenção diferenciada em saúde 
indígena e a integralidade 

A Política de Saúde Indígena prevê a oferta de atenção diferenciada 
e adaptada às singularidades culturais da população a ser atendida. 
Ainda que esse seja um dos princípios orientadores dessa política, 
os documentos oficiais não descrevem com clareza o teor de tal di-
ferenciação. Langdon (2005, p. 42), importante estudiosa do tema, 
propôs a seguinte conceituação de atenção diferenciada: “articulação 
entre estes [serviços de saúde] e as práticas de autoatenção existentes 
na comunidade particular”. 

No caso de provisão de assistência a populações indígenas, faz-se 
necessário considerar certos aspectos internos a essas culturas, tais 
como suas cosmologias, organização social baseada no parentesco 
e língua mãe distinta da língua portuguesa. A essas dimensões da 
vida se associam uma história de exclusão social e violência que data 
do início da colonização. Em função disso, Langdon (2005) elege a 
abordagem antropológica como uma ferramenta capaz de orientar a 
ação sanitária. A autora discute três implicações desse enfoque para 
a construção de um modelo de atenção diferenciada, que também 
consideramos fundamentais para a construção da integralidade. 

O primeiro seria a necessidade de os profissionais relativizarem 
a visão da biomedicina sobre o processo saúde doença, elegendo o 
contexto sociocultural como elemento fundamental na compreensão 
dessa dinâmica. Assim, os profissionais de saúde precisariam se apro-
priar das noções sobre doença e cura das populações indígenas, as 
quais são congruentes com sua visão de mundo e sistemas cognitivos, 
operando por padrões lógicos muito distintos daqueles priorizados 
nos enfoques biomédicos. 

A segunda implicação priorizada por Langdon (2005) seria a ne-
cessidade de aproximação com o método antropológico, para melhor 
ouvir e compreender as narrativas dos povos indígenas. Ou seja, é 
necessário que os profissionais de saúde conheçam os modos de vida 
e as formas de autoatenção das pessoas que atendem e que valorizem 
as vivências e explicações dos usuários sobre seu adoecimento. Ou 
seja, para lidar com modos de vida distintos daqueles produzidos pela 
cultura hegemônica, os profissionais de saúde precisariam incorporar 

novos modelos explicativos, mais amplos e complexos, dos processos 
saúde/enfermidade/cuidados, superando a limitada abordagem mono-
disciplinar e etnocêntrica, que costuma orientar as práticas sanitárias 
no SUS (GARNELO; LANGDON, 2005.)

Um último ponto, dentre os apontados por Langdon (2005), 
seria o reconhecimento de que as intervenções médicas são também 
relações de poder, exercidas não apenas na relação médico/paciente, 
mas também na interação entre povos indígenas subalternizados e 
agentes da sociedade nacional hegemônica. Tais assimetrias repercu-
tem na relação biomedicina/práticas tradicionais de cura e cuidados, 
inviabilizando a possibilidade do diálogo necessário à escuta e ao 
cuidado integral à saúde.

Do ponto de vista da articulação dos diferentes sistemas médi-
cos (biomédico e tradicional indígena), autores como Fóller (2004) 
utilizam o termo “intermedicalidade” para discutir as conexões que 
se estabelecem entre os sistemas terapêuticos distintos, aí inclusas as 
práticas de autoatenção. A intermedicalidade se refere às negociações 
de sentido feitas pelos sujeitos, que, frente ao sofrimento, lançam mão 
de variadas práticas médicas, em busca de alívio para o sofrimento. 
Ali, o campo da saúde é reconhecido como polissêmico, alimentado 
por diversas tradições, que não se opõem, mas são apropriadas e 
reinterpretadas pelos sujeitos, em processos modulados pelos contextos 
locais e nacionais pela história de contato, além das políticas públicas 
dirigidas aos indígenas (GIL, 2007). Em suma, os indígenas assumem 
posturas ativas, apropriando-se de elementos da medicina cientifica 
para desenvolver um processo de hibridização cultural. 

Uma distinção entre medicina tradicional e biomedicina como dois 
sistemas contrapostos e diferentes, estranhos e excludentes entre si, 
não dá conta da forma como esses grupos (indígenas) experienciam 
e usam os recursos terapêuticos ao seu alcance. A biomedicina pas-
sou a formar parte do “mundo vivido” nativo. (GIL, 2007, p. 59).

Langdon (2005) afirma que em áreas indígenas a rejeição à bio-
medicina não é um problema ou desafio para os profissionais, pois 
ela é recebida positivamente pelos povos indígenas. Ressalva, porém, 
que isso não implica uma mudança da cosmovisão explicativa do 
processo saúde-doença. A autora ressalva que, em situações de in-
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termedicalidade, os indígenas tendem a manter suas taxonomias e 
nexos causais, utilizando o arsenal terapêutico da biomedicina mais 
como uma alternativa para a supressão mais veloz dos sintomas. Dessa 
forma, nos territórios indígenas observa-se uma coexistência produtiva 
entre os sistemas biomédico e nativos, com grande permeabilidade 
nos limites entre eles (LANGDON, 2005, p. 45). 

Um olhar mais detido sobre as nuanças do pensamento indígena 
pode auxiliar no entendimento do porquê as coisas se passam dessa 
maneira. Uma das características mais importantes dos sistemas 
explicativos de saúde e de doença produzidos nas culturas indígenas 
é que estes operam segundo os princípios do pensamento mítico. 

Lévi-Strauss (1993, 1975) aponta como característicos do pensamen-
to mítico a capacidade de ser, simultaneamente analítico e sintético, 
e de combinar e recombinar seus elementos constitutivos, efetuando 
transmutações dos sentidos que possam assumir, sem que haja uma 
alteração essencial em sua estrutura. A plasticidade do pensamento 
mítico permite que seus praticantes atualizem, no tempo presente, 
explicações de origem e fundamentos da existência de objetos e 
eventos, mesclando o passado e o presente num nexo explicativo 
único, mediante uma dinâmica que o autor chama de trans-histórica. 

Tais características do pensamento mítico – que Lévi-Strauss 
chama de pensamento “selvagem” – não desapareceram da história 
humana. Elas coexistem com o pensamento domesticado pela escrita 
e pela ciência, assumindo maior proeminência em culturas menos 
permeadas pela métrica instituída pelo saber acadêmico, como é o 
caso das sociedades indígenas. Assim, a provisão de atenção à saúde 
a tais minorias étnicas precisa levar em conta como é construído o 
significado do processo saúde-doença, o que implica, por sua vez, as 
formas de interpretação e uso nativo dos recursos de biomedicina, 
colocados a seu dispor nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

Em estudo desenvolvido entre indígenas da região do Alto Rio 
Negro, noroeste amazônico, Garnelo (2006b) demonstrou como 
operavam a circulação e interpretação de saberes e práticas de con-
trole das doenças sexualmente transmissíveis entre membros da etnia 
Baniwa, nos moldes do pensamento mítico. A autora encontrou ali 
uma complexa situação de intermedicalidade, na qual as narrativas 

míticas operavam como sistema de partida e de acolhimento das 
informações sobre etiologia, clínica e mecanismos de transmissão 
das doenças sexualmente transmissíveis. Em consequência, assumiam 
conotações muito distintas das explicações contidas nas mensagens 
educativas oriundas dos sistemas de saúde. 

De forma congruente com os modos de operar do pensamento 
“selvagem”, as explicações biomédicas sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis foram incorporadas pelos Baniwa a um conjunto de 
eventos míticos que remetem a conflitos de gênero. Nos tempos an-
cestrais, as guerras entre homens e mulheres teriam gerado doenças 
com sintomas semelhantes aos de doenças sexualmente transmissí-
veis, como a gonorreia, com a qual os Baniwa teriam tido contado 
somente nos últimos 30 anos. A constelação sintomática semelhante 
teria levado a uma associação analógica entre eventos de natureza 
distinta, formando um novo repertório explicativo desses agravos. 

No entanto, as diferenças de atribuições causais do problema (agressão 
mágica feita pelas mulheres versus ação de microorganismos nos órgãos 
genitais gerando tipos específicos de lesões) teriam implicado, por um 
lado, retardo na busca de tratamento biomédico (dado que remédios 
poderiam amenizar os sintomas, mas seriam incapazes de resolver os 
conflitos entre homens e mulheres). Por outro, teria facilitado as ações 
de prevenção, pois no entendimento Baniwa as DSTs, como quaisquer 
outras doenças, são vistas como eventos socialmente determinados e cujo 
controle exige ampla intervenção nas formas de interação dos membros 
da sociedade, não podendo ser solucionáveis apenas mediante exames 
e medicamentos. Ou seja, para os Baniwa, a explicação do processo 
saúde-doença é necessariamente ampla e totalizante, envolvendo inú-
meros aspectos da vida social, e mesmo a cosmológica. Ela igualmente 
demanda intervenções voltadas para o reordenamento daquilo que os 
sanitaristas chamariam de “modos de andar a vida”, aos quais se atribui 
a origem última dos agravos em geral. 

Este exemplo permite ilustrar as singularidades de pensamento 
e ação de grupos étnicos alvo de interesse da atenção diferenciada. 
Para além das considerações sobre a veracidade ou falsidade da in-
terpretação Baniwa de doença, cabe entender que tal interpretação 
dos eventos orienta as respostas sociais a eles e a outros problemas 
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de saúde que o grupo enfrente. Assim, o conhecimento das cosmo-
logias dos grupos indígenas – aqui entendidas como um contexto 
geral que confere inteligibilidade aos sentidos atribuídos ao processo 
saúde-doença – torna-se um requisito imprescindível para a atuação 
dos profissionais de saúde no subsistema de saúde indígena com vistas 
à provisão da integralidade da atenção.

Ressurge então a importância da realização de pesquisas antropo-
lógicas, dados o desconhecimento, pelas equipes multiprofissionais, 
sobre o acervo de conhecimentos, dos valores e dos cotidianos e das 
populações que atendem, bem como das formas de utilização da 
medicina ocidental por essa população, ou de quais outras estraté-
gias utilizadas para resolver problemas de saúde (ERTHAL, 2003). 
Ressalve-se que tal limite não se restringe ao subsistema de saúde 
indígena, mas que é uma situação corrente também na interação entre 
os profissionais de saúde e populações não-indígenas, cujos modos 
de vida são largamente ignorados pelos planejadores e executores das 
ações de saúde. A busca de informações sistemáticas sobre a vida 
cotidiana dos usuários poderia fornecer um inestimável subsídio para 
a construção de um modelo de atenção integral à saúde. 

Considerações finais
O processo de distritalização da atenção à saúde indígena tem 

ocorrido de forma desigual nas diversas regiões do país, em função 
das características peculiares encontradas em cada área indígena, que 
comportam grande diversidade sociocultural, geográfica e política. O 
fenômeno também está ligado às diferentes formas de contato inte-
rétnico e à heterogeneidade da implantação do SUS nos municípios 
circunvizinhos aos DSEI, produzindo um mosaico com múltiplos 
atores políticos que contribuem para essa heterogeneidade (CHAVES 
et al., 2006; ATHIAS; MACHADO, 2001). 

A construção do modelo de atenção à saúde indígena nos impulsiona 
rumo à superação das formas reducionistas de compreender e discutir 
as políticas de saúde. Assim, ao “ampliar o horizonte de problemas a 
serem tratados pela política”, nos aproximamos da imagem-objetivo 
da integralidade (MATTOS, 2001, p. 59).

Diversos autores apontam dificuldades e problemas na organiza-
ção dos serviços e das práticas de saúde nos distritos sanitários, que 
parecem comprometer a atenção diferenciada e a integralidade. Para 
estudiosos como Erthal, os DSEI ainda

têm-se pautado [...] pela adoção de um modelo que, a par da 
sobrevalorização de conhecimentos e recursos externos a essas co-
munidades, desconhece os modelos locais e recursos internos que 
podem ser acionados para a resolução de problemas específicos de 
saúde/doença, vinculados a modelos culturalmente diferenciados 
de entendimento dos processos de adoecimento/sofrimento e cura” 
(2003, p. 198).

Gostaríamos de finalizar destacando que a discussão sobre a atenção 
diferenciada é uma ferramenta que pode contribuir para a construção 
da integralidade no SUS. Ainda que seja um tema pouco explorado na 
literatura, ele se reveste de importância, por evidenciar a necessidade 
de entendermos as articulações que se dão entre o sistema oficial 
de saúde e os demais sistemas terapêuticos adotados pela população 
(seja indígena ou não). Ela também permite demonstrar a amplitude 
e importância das práticas de autoatenção como via autônoma de 
acesso à cura e cuidados pela população (MENENDEZ, 2003). A 
partir desse enfoque, poderemos avançar mais no entendimento da 
relação entre os discursos e práticas dos usuários e dos profissionais 
de saúde, de modo a ampliar o escopo da noção de necessidades de 
saúde e aprimorar a construção da integralidade da atenção.
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em saúde: produção de dispositivos
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Alguns temas, como “cuidado”, “ética”, “processos de trabalho”, 
entre outros, têm ganhado grande repercussão no campo da saúde e 
como decorrência quase que inevitável desse processo, as discussões 
tornam-se recorrentes e esvaziadas de sua “gênese coletiva”, que é, a 
bem dizer, o que garante a efetividade de seu exercício como prática 
em saúde pública. Nesse sentido, consideramos pertinente retomar 
o tema da integralidade da atenção, ressaltando sua potência em 
promover transformações concretas nas práticas que constituem o 
SUS. Tratar da integralidade como exercício concreto é então, tratar 
de dois temas fundamentais quando discutimos uma questão dessa 
natureza: ética e política.

Natureza “política” porque o “modo de fazer” se refere ao “como” 
temos estabelecido nossas relações dentro dos serviços de saúde, como 
temos feito escolhas no que se refere aos nossos modos de trabalhar. 
Partimos do pressuposto de que ser “humano” é inventar mundos 
com os outros, numa dimensão relacional que ultrapassa uma mera 
resposta aos instintos, onde se pode compartilhar sentidos e anteci-
pações. E “ética” porque tratamos de um “modo de fazer” que só se 
efetiva na avaliação de seus próprios efeitos nas vidas de todos que 
compõem esta rede viva de relações. A integralidade como “prática” 
está para nós colocada como um desafio ou como um método para 
se efetivar os outros princípios do SUS, ou seja, a universalidade do 
acesso e equidade dos serviços.
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Entender essa aposta como construção de modos de efetivar tais 
princípios, transformando juntos obstáculos em desafios, é diferente 
de se conceber a eliminação permanente dos problemas, uma vez que 
implica produção coletiva de modos de cuidar, modos mais potentes 
de lidar com os problemas. 

Dentre os inúmeros desafios a enfrentar, destacamos o de estar na 
máquina de estado, uma vez que a máquina estatal é o dispositivo 
de gestão do SUS, e trabalhar com o seu fora – com os coletivos, 
com a possibilidade inerente ao vivo de inventar modos outros de 
lidar com a variabilidade do viver – é estar no seu limite, portanto, 
não estar nem dentro nem fora. 

Essa “natureza” paradoxal do SUS se expressa pelo coletivo de 
homens e mulheres comuns em suas experiências concretas, que são 
os trabalhadores e usuários que habitam o dia a dia dos serviços de 
saúde. Somente no encontro entre estes sujeitos concretos, as práti-
cas, que podemos chamar de “integralidade”, podem acontecer, ou 
seja, mediante a abertura ao outro (trabalhador, usuário ou gestor) 
como legítimo na relação que se produz, quando consideramos suas 
características, suas diversas formas de ser, seus saberes, seus desejos 
e suas necessidades em nossas ações. O que acontece tanto dentro 
de uma abordagem ou entendimento mais próximo do texto da 
Lei nº 8.080, de 1990,1 quanto de uma proposta de aproximação 
efetiva com a prática concreta dos serviços.2 Assim, a integralidade 
como princípio afirma todos os sujeitos do SUS como protagonistas 
e corresponsáveis pela produção da saúde, combatendo qualquer 
relação de tutela, desrespeito, desqualificação e pretensão de locali-
zar os saberes em uma única corporação ou categoria, combatendo 
práticas de individualismo e de corporativismo, produzindo modos 
outros de humanidade. Estamos, assim, indicando práticas de cui-

1 “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema” (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, capítulo II, Das 
diretrizes e princípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm) 
2 “Propomos um entendimento do princípio da integralidade como valores co-emergentes 
às práticas cotidianas. As práticas em saúde podem ou não apontar para integralidade, de-
pendendo dos valores que circulam no cotidiano dos serviços e de quais são abraçados ou 
melhor dizendo, corporificados pelos profissionais” (GOMES et al., 2007, p. 22).

dado que possam nos lançar para outros planos de experimentação, 
para a construção de tecnologias de encontro que afirmem o díspar, 
o estranho, o desconhecido, a surpresa como aspectos constitutivos 
de nosso fazer. Aspectos indispensáveis à desestabilização de nossas 
certezas, experimentando paradoxos. Práticas de cuidado, portanto, 
que não sejam banalização do sofrimento do outro, que não nos 
façam insensíveis ao sofrimento do outro.

Atualizar a integralidade (que é princípio), em nosso entendimen-
to, é produzir novos modos de trabalhar e de viver mais saudáveis, 
potencializando o protagonismo dos sujeitos envolvidos nos processos 
de produção de saúde. Protagonismo que implica corresponsabilidade 
e existência de espaços para construirmos outros modos de trabalhar 
(dispositivos) e instrumentos avaliativos (desses novos modos de tra-
balhar), a fim de promover saúde e melhores condições de trabalho. 
Exercitar a integralidade da atenção é então, necessariamente, pro-
blematizar os processos de trabalho em curso nos serviços. 

Tal direcionamento se expressa na formulação da Política Nacional 
de Humanização (PNH) como aposta numa política pública, que, em 
última instância, se constitui como modo de atualizar os princípios 
do SUS. Como política pública, a PNH propõe princípios e dire-
trizes éticas que atravessam e sustentam nossa aposta em um “SUS 
que dá certo”, rompendo com algumas fronteiras e práticas rígidas, 
verticalizadas e, portanto, adoecedoras. Transformando os modos 
de agir no conjunto das relações que constituem o SUS, podemos 
produzir novos sujeitos para novas práticas de saúde (PASSOS; BE-
NEVIDES, 2007). Assim, para atualizarmos esses princípios éticos 
e experimentá-los no concreto dos serviços, lançamos mão do que 
trataremos aqui por dispositivos.

A análise coletiva dos processos de trabalho e os dispositivos são 
indissociáveis, pois não é possível pensar em intervenção que impli-
que mudança dos modos de gestão e de cuidado, se não operamos uma 
transformação nos modos de trabalhar, ou no modo como surgimos 
como trabalhadores nas relações que estabelecemos. Esta análise 
precisa considerar também que estaremos amadurecendo novos arranjos 
dos processos de trabalho que possibilitem outras valorizações dos traba-
lhadores e, consequentemente, outros modos de cuidar do próprio cuidar.



Por uma sociedade cuidadora384

Fabio Hebert da Silva e Maria Elizabeth Barros de Barros 

Por uma sociedade cuidadora 385

Integralidade nas práticas do cuidado em saúde: produção de dispositivos

Mudar os modos de gerir e de cuidar implica incluir em nossas 
pautas “questões” que não víamos como tal e a criação de indica-
dores para a avaliação do dispositivo (ou do seu alcance em relação 
a sua proposta). Temos questões que não víamos e passamos a ver, 
temos questões que deixam de ser (como por exemplo, as práticas 
que insistem em se determinar quem são os “culpados” pelas filas 
de espera). Deixa-se de atentar para a culpa, para se atentar para 
os processos de trabalho. Trata-se da inclusão de analisadores dos 
arranjos concretos: que efeitos nossas práticas têm produzido e é 
possível que pensemos outras? De outro modo, como a integralida-
de tem se atualizado como a mudança que desejamos nos processos 
de trabalho? Temos considerado ainda o trabalho como a união de 
fragmentos dentro de um serviço?

Nesse sentido, nenhum dispositivo é igual a outro, pois o que estará 
em jogo são outros vetores e outros tensionadores. Os dispositivos 
são sistemas heterogêneos constituídos por visibilidades, enunciações, 
forças, sujeitos e assujeitamentos – variáveis que avançam por crise. 
(DELEUZE, 1989).

Não é possível, a um dispositivo (com o sentido que o enten-
demos), ser fixo e modelar; podemos mesmo dizer que há uma 
dimensão no dispositivo que é “inacessível”. Quando se tenta definir 
as delimitações, sua forma final, introduz-se um novo vetor que 
modifica o arranjo anterior, há algo que escapa. O olhar (o modo 
como o olhar se efetiva) produz, já, interferência no arranjo, e essa 
interferência tem mão-dupla: ao afetar o arranjo e mudar o que é 
visto, também se transforma pela mudança de referenciais. Trata-se 
de processos intermináveis de constituição de sujeitos nas práticas e 
de diferenciação dos arranjos concretos (ou dispositivos). Comumente, 
o olhar que julga não vê a gênese do modo como julga. 

Os dispositivos têm portanto como componentes linhas de visibili-
dade, de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas 
de ruptura [...], e todas se entrecruzam e se misturam, de modo que 
umas repõem as outras ou suscitam outras, através de variações ou 
mesmo de mutações de agenciamentos. (DELEUZE, 1988) 

Essa talvez seja somente a primeira consequência epistemológica de se 
conceber um dispositivo como “universal”: a pretensão não se sustenta!

Os dispositivos jamais poderão se equivaler. Os arranjos concretos 
ou os modos de existência devem ser avaliados (eticamente) de acordo 
com valores imanentes, segundo Nietzsche (DELEUZE, 1988). E é 
também essa nossa proposta: substituir o julgamento transcendente 
pela avaliação imanente; daí nossa opção por, em vez de montar um 
“tribunal” para identificar e julgar culpados pelas situações (Gestor? 
Qual gestor? Trabalhador? Qual trabalhador? Usuário? Qual usuá-
rio?), sustentar esse movimento de avaliação dos arranjos concretos 
que se atualizam nos serviços.

Segundo Deleuze (1988), além de a “universalidade” do disposi-
tivo não se sustentar, há uma “torção” do olhar do “eterno” para a 
“apreensão do novo”. O olhar deixa de julgar, de procurar culpados 
para se deter no processo (o que se dá nesse processo?). Olhar cri-
ticamente para o processo é ampliar a possibilidade de intervir nos 
modos como nos organizamos para produzir saúde.

A PNH tem apostado na oferta de dispositivos dentro dessa pers-
pectiva e não em modos de fazer “universais”. Os dispositivos são 
sustentados em “olhares críticos” que nascem nas/das experiências vivas 
dos arranjos concretos contextualizados e singulares. Estes “olhares 
críticos” compõem com as experiências do cuidado uma metodologia 
“rigorosa” e “aberta” (mas não engessada em metas descoladas daquilo 
que já fazemos) a atualização de dois princípios: a indissociabilidade 
entre os modelos de gestão e da atenção e a transversalidade como 
ampliação do grau de comunicação existente entre os diferentes tra-
balhadores das diferentes instâncias do SUS (Ministério da Saúde e 
Secretarias Estaduais e Municipais), dos diferentes serviços da rede. A 
PNH não pode ser confundida com uma ação pontual, pois é uma 
política pública de saúde, e para tanto precisa criar condições para a 
efetivação de novos modos de organização da gestão e do cuidado. 
Produzir mais saúde para as pessoas e com mais pessoas.

Os meios pelos quais esse modelo político tem se atualizado em 
agenciamentos coletivos concretos estão direcionados em grande parte 
para um pacto de co-gestão e de “outra” valorização do trabalho. Para 
se efetivar esta proposta ética e política visando modelos de atenção e 
de gestão mais próximos da vida cotidiana daqueles que compõem o 
SUS, lança-se mão de dispositivos como o acolhimento, por exemplo, 
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que ultrapassam simples prescrições (sem negar sua importância dentro 
dos processos de trabalho) e criam modos outros de organização do 
trabalho com base nas experiências singulares de cada lugar.

Busca-se, então, relações amplas de trabalho, a fim de promover 
diálogos cada vez mais efetivos na construção coletiva de um SUS 
sustentado por sua dimensão pública, que servirá também de orien-
tação para o trabalho em saúde, tanto na gestão quanto no cuidado 
(já que são por princípio indissociáveis).

O diálogo (ou a abertura dos processos comunicacionais) talvez 
seja a estratégia mais importante se pensamos em termos de cogestão 
dos processos de trabalho no SUS. Então, quando se trata da criação 
de espaços dialógicos, pretendemos pensar coletivamente modos de 
viver no concreto da experiência o que chamamos de indissociabili-
dade entre gestão/ atenção e de transversalidade. Criar espaços onde 
podemos experimentar estes princípios éticos nas situações concretas 
da rede de saúde implica a consideração das tecnologias de manejo de 
escuta e de negociação de normas e valores, e também, na “invenção 
de modos de lidar (relacionar-se) com a variabilidade das situações de 
trabalho”. O acolhimento, como dispositivo, situa-se nessa dimensão: 
uma tecnologia do encontro, uma tecnologia do cuidado.

Não obstante, estas situações se desenrolam em um cenário onde 
as condições dos processos de trabalho em saúde têm impactado ne-
gativamente sobre a vida do trabalhador e gerado um “mal-estar” nas 
relações experimentadas (SANTOS-FILHO, 2007). Nosso problema 
ao pensar o acolhimento nos serviços de saúde estaria, então, mais 
próximo da criação de (1) espaços coletivos de avaliação das relações 
e (2) de cogestão dessas relações.

Entendendo que a possibilidade de uma avaliação contínua é o 
que nos recoloca dentro da dimensão concreta e coletiva de nossas 
práticas; avaliação que, além desta perspectiva ética de se considerar 
qualquer ação dentro da rede de um trabalho vivo, também nos co-
loca em contato com uma perspectiva estética, pois esse trabalho vivo 
acontece dentro de formas ou modos de organização para produção 
de uma realidade compartilhada e com uma perspectiva política, 
pois todo o processo aponta para uma realidade compartilhada e 
exclusivamente relacional. 

O acolhimento se concretiza exatamente na problematização dos 
processos de trabalho. Aqui o espaço/tempo do acolhimento torna-se 
“análise coletiva dos processos de trabalho” e trata de um modo de 
intervir que pretende criar condições para uma mudança dos modos 
de gestão e de cuidado, ou de se organizar o trabalho.

Entendemos que é impossível cuidar da saúde (atualizar o princípio 
da integralidade) ou acolher sem considerar as formas de organização 
adotadas pelos trabalhadores para lidar com as demandas do coti-
diano de trabalho e as estratégias de enfrentamento das experiências 
de sofrimento paralisante em serviço. Este processo dialógico crítico 
permanente não se limita a ser um momento de transmissão/aplica-
ção de informações, de conhecimentos, mas antes um momento de 
escuta e de abertura para o outro no diálogo. Essa abordagem tenta 
enfatizar as diferentes vozes que compõem qualquer diálogo, fazendo 
um convite de aceitação do outro, legitimando e reconhecendo a 
validade do saber do outro, explicitando a riqueza das experiências 
de vida e estratégias inventadas.

Temos nos deparado, por exemplo, com situações nas quais os 
trabalhadores utilizam os espaços de trabalho para reproduzir uma 
forma de funcionamento extremamente paralisante, em que a recla-
mação e as queixas restringem qualquer possibilidade de mudança 
no sentido da cogestão. Não que as queixas e reclamações não sejam 
importantes, mas o problema é que elas têm nos paralisado dentro 
de espaços que a princípio seriam para pensarmos mudanças. “Como 
vamos propor mudanças se o gestor não nos apóia? Eles nunca estão 
presentes”, “Os trabalhadores não sabem o que é o lugar da gerencia! 
Reclamam que não participamos dos processos, mas quando estamos 
presentes todos se calam!”, “Nada vai dar certo se não começar a 
mudar de cima!”, “Os trabalhadores fazem é corpo mole!” – falas 
como essas permeiam intensamente os grupos de discussão. Mas, em 
vez de reforçar o lugar do “culpado” e a polarização das relações, não 
poderíamos, por exemplo, utilizar este espaço para criar estratégias 
de negociação com a gerência dos serviços? Como não contrapor as 
“necessárias” tomadas de decisão ao diálogo com os trabalhadores?

O acolhimento se constitui, assim, não só como um dispositivo, 
mas também como uma diretriz, ou seja, como orientação geral da 
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PNH, que se efetiva como compartilhamento de experiências / troca 
de afetos e estratégias de se estar junto de formas mais abertas que 
acolham o díspar, o dissonante, onde a própria humanização se torna 
a atualização de ações éticas e não afirmação de identidades fixas (ou 
a visão do médico isolada, ou do usuário, ou do gestor, ou do técnico, 
etc.). Como podemos construir coletivamente modos de fazer isso no 
concreto das experiências, nos serviços? Essa é a questão que direciona 
o acolhimento. Os dispositivos não são “coisas” prontas que se implan-
tam em determinados serviços sem que se coloque em análise o que 
as formas de organização dos processos de trabalho têm produzido.

Pensar essa questão coletivamente é a direção desta proposta de 
formação/intervenção que aqui indicamos, de modo que possamos 
incorporar, ao nosso fazer cotidiano, isso que chamamos a pouco de 
análise coletiva do trabalho. Essa direção aponta para um maior diálogo 
dos saberes (experiência e conceito) e para um processo de trabalho nos 
serviços do SUS que, além da ampliação dos momentos de aprendizagem 
coletiva, viabilize a construção de ferramentas de análise e avaliação das 
condições geradoras de sofrimento paralisante e adoecimento. 

A potencialidade de transformação da realidade proporcionada por 
essa postura ético-política configura-se na ampliação da escuta e da 
visão do outro como alguém capaz de compreender a realidade que 
construímos ao viver. Um novo modo de perceber o cotidiano vivido, 
isto é, o que antes era considerado natural, simples, fácil, ganha novos 
sentidos. Multiplicando a experiência de investigação, de análise, de 
debate, poderá ser possível enriquecer a própria experiência.

Esse movimento pode ser disparado com a constituição de um 
espaço onde os diferentes saberes entram em diálogo e ampliam o 
processo comunicacional; onde cada qual contribui para a compre-
ensão e transformação dos modos de gerir o trabalho, de “acolher”. 
Espaços onde a cogestão ganha contornos claros, mas não endurecidos 
e, desta forma, temos outra valorização dos processos de trabalho. 
Práticas de cuidar do cuidado.

A PNH parte da compreensão segundo a qual os modos de fazer, 
de enfrentar os desafios do cotidiano, emergem dos acúmulos que já 
temos. Qualquer problema só pode ser resolvido de forma satisfatória 
se nos comprometermos em superá-lo. Reorganização dos processos 

de trabalho, como já indicamos, não trata do fim de todos os pro-
blemas, mas de outros modos de lidar com a variabilidade do viver. 
Os dispositivos da PNH não são fórmulas para eliminar problemas, 
mas de transformá-los em desafios. Tudo volta à estaca zero se não 
conseguimos incluir as pessoas para pensar juntos na melhor estra-
tégia para lidar com os imprevistos do trabalho em saúde. Práticas 
de cuidado em saúde passam, necessariamente, pela construção de 
contratos com a população e com/entre os trabalhadores, de modo 
a pactuar compromissos de como cuidamos de nossa saúde. 

Trata-se de um imperativo ético: a criação de métodos de acolhi-
mento do outro. O método é incluir usuários, trabalhadores, gestores, 
movimentos sociais. Inclusão não para fazer qualquer coisa, mas para 
abrir espaços para a conversa e para a democratização das instituições, 
democratizando a organização do trabalho – as organizações de saúde. 

Enfim, diríamos que uma sociedade cuidadora se faz na medida 
em que nos lançamos ao desafio de construir práticas que fortalecem 
a vida que se faz entre os humanos, ou seja, a partir de um ethos 
que toma o enlace das existências como estratégia cotidiana de luta. 
Luta que se efetiva habitando paradoxos e não desejando o uno, o 
igual. Um cuidado tecido na solidariedade gerada pelo diverso e pela 
indignação com relação às práticas em saúde que buscam esquadrinhar 
as formas de existência.
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Introdução
Este artigo resulta de reflexão analítica sobre um conjunto de 

atividades desenvolvidas no período de um ano (novembro de 2008 
a novembro de 2009) na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, envolvendo a Pós-Graduação em Educação da área de Saúde e 
instituições associadas ao projeto, sob a coordenação do professor 
Ricardo Burg Ceccim: o Grupo Hospitalar Conceição, a Faculda-
de de Enfermagem, o Hospital de Clínicas e a Pós-Graduação em 
Sociologia da UFRGS, com financiamento da Fundação Médica do 
Rio Grande do Sul. 

As tarefas previstas concerniram o ensino pós-graduado (lato e 
estrito senso) em Educação (área de saúde), em Sociologia (na área 
de políticas de saúde) e em Saúde Coletiva, bem como atividades de 
formação de profissionais da atenção à saúde, em nível de residência, 
aperfeiçoamento e especialização. Consistindo de aulas, palestras, 
rodas de discussão e conferências para públicos especializados, essas 
atividades reuniram os diversos públicos nelas implicados para assisti-
las e para delas participar, colocando questões, emitindo opiniões e 
propiciando debates sobre os temas propostos em questão. 

As atividades desenvolvidas incluíram, além disso, discussões 
com gestores de programas e formadores de profissionais (Grupo 
Hospitalar Conceição, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospi-
tal Femina), além de participação em bancas de concurso público, 
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defesas de monografias e de dissertações de mestrado no Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (PPGS/UFRGS).

No início, os objetivos de discussão foram os temas mencionados 
a seguir: 
a. evidenciar o papel atual da saúde coletiva no campo da saúde 

em geral; 
b. analisar o impacto no campo da saúde coletiva das ciências sociais 

e humanas;
c. discutir as questões centrais das políticas de saúde brasileira re-

centes, sobretudo as que se referem ao SUS; 
d. refletir sobre o papel da Saúde Coletiva no campo das ciências 

sociais e humanas.
No entanto, no desenvolvimento das atividades, ao longo do ano 

de 2009, outras questões se agregaram às iniciais, ou as especificaram 
e diversificaram acentuadamente em várias direções, ampliando, e 
mesmo superando as questões que norteavam os objetivos do início. 

As reflexões que se seguem levam em consideração, portanto, não 
necessariamente as questões iniciais orientadoras, mas sobretudo as 
que surgiram como fruto das discussões, afirmando-se como ques-
tões importantes, centrais mesmo, em alguns casos, para a Saúde 
Coletiva contemporânea, não apenas para o Rio Grande do Sul, 
mas para todo o país. 

Chamamos a atenção para o fato de que, em se tratando neste 
texto de uma reflexão analítica sobre atividades desenvolvidas, e não 
de relatório do desenvolvimento de um projeto de pesquisa em an-
damento, ou concluído, estas páginas levam o cunho da experiência 
vivida, seu estilo sendo personalizado, e seu conteúdo não sendo 
generalizável, embora as afirmações de fato ou teoria tenham se 
embasado em décadas de atividades de pesquisa. 

A quantidade de referências bibliográficas, por exemplo, apreciáveis 
e necessárias em artigos, ou mesmo em relatórios de pesquisa, é aqui 
limitada, sendo as mesmas em grande parte referidas ao trabalho de 
docência e experiência de pesquisa da autora. 

Entretanto, as afirmações desenvolvidas, e assinaladas no texto 
não têm, de forma alguma, o caráter de impressões ou apreciações 

subjetivas de situações, sendo uma tentativa de busca de consistência 
na análise das questões colocadas pelos participantes sobre a realidade 
atual da Saúde Coletiva, num estado que é considerado vanguarda 
no desenvolvimento das políticas de saúde e de educação no Brasil, 
apesar das dificuldades, controvérsias – e, muitas vezes, conflitos – 
dos atores implicados neste processo histórico de tornar real e estável 
uma política de Estado universalista, num país de grande extensão, 
mas diverso e desigual ao extremo.

As grandes questões do campo da Saúde Coletiva na 
atualidade

Sabemos que o termo saúde coletiva é mais abrangente que o 
termo clássico “saúde pública”, o qual envolve questões tradicional-
mente relativas às doenças endêmicas ou epidêmicas da população 
em geral, ou de grupos populacionais específicos, ou até mesmo de 
pessoas sob risco de adoecimento, do ponto de vista de riscos e de 
“determinantes”. 

Esse novo termo – saúde coletiva – supõe uma radical diferença 
conceitual, com profunda repercussão política, que é a definição 
positiva de saúde, isto é, a de saúde definida como resultado de um 
conjunto de condições sociais e pessoais de existência, sem a qual 
não se pode falar de uma população, de um grupo específico ou de 
uma pessoa com ‘saúde’. 

A “positivação” do termo implicou, sobretudo, há quase três déca-
das, uma subversão teórica no campo disciplinar da área envolvendo 
o processo saúde/adoecimento: a saúde humana não deveria mais 
ser vista como um estado inicial biológico (ou psíquico-biológico, 
ou sócio-biológico), mas como uma situação vital resultante de uma 
série de condições de existência coletiva que deveriam ser assegura-
das universalmente aos cidadãos, sendo a educação, a alimentação, 
a habitação e a atenção à saúde as principais (LUZ, 2007a). É esta 
“subversão teórica”, que pode ser situada na VIII Conferência Nacional 
de Saúde, de 1986 (BRASIL, 1986) que embasa o Sistema Único 
de Saúde m(SUS), inscrito na Carta Magna de 1988 (LUZ, 2007a), 
que põe em questão o modelo biomédico – e mais amplamente, o 
das biociências – como explicação suficiente para a compreensão dos 
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fenômenos relativos à saúde da população, levando à ampliação dos 
saberes e práticas do campo saúde/doença.

Por outro lado, a interiorização desta inédita revolução política 
e conceitual (brasileira, deve ser destacado) pelo campo dos saberes 
disciplinares e práticas profissionais da área da saúde em geral, face à 
submissão do conjunto das disciplinas científicas da área à lógica das 
especialidades, e ao paradigma das biociências, tem sido lenta e não 
isenta de conflitos, consistindo de avanços e recuos nas conquistas 
institucionais do SUS nas duas últimas décadas. 1

Isto se reflete não apenas na dimensão da prática da atenção pú-
blica à saúde, dispensada nos serviços, mas também na do ensino dos 
futuros profissionais, desde o nível da graduação, até a pós-graduação, 
assim como na da atividade de investigação nas biociências, que ignora 
sistematicamente o alcance teórico e prático da saúde coletiva, em 
termos de pensamento e de ação para o campo saúde como um todo. 
Estes três aspectos de organização e de funcionamento tradicional da 
área da saúde – ensino, atenção ou cuidado, e pesquisa – têm atuado 
como obstáculo sistemático ao reconhecimento legítimo da contínua 
expansão da Saúde Coletiva, tanto como ação (práxis) como saber 
(teoria) (LUZ, 2009).

Também a lógica institucional de funcionamento tradicional nos 
serviços de instituições médicas (hospitais, postos de atendimento), 
herdeiras de um passado secular – segunda metade do século XIX, 
início do século XX (LUZ, 1982) – tem atuado como obstáculo ao 
avanço de uma política de saúde universalista e democrática repre-
sentada pelo SUS. 

Esta lógica institucional pressupõe uma hierarquia social em forma-
to de pirâmide, extremamente concentrada no cume, de onde decorre 
um conjunto estruturado de relações sociais, de papéis e funções no 
sistema, aos quais são atribuídos estatutos diferenciados de legitimi-

1 Não é objeto destas reflexões, mas deve ser ressaltada, na última década, a progressiva 
inclusão no campo da saúde – ainda que sob a lógica das especialidades, de novas áreas 
disciplinares como núcleos discursivos e de carreiras profissionais, ampliando o leque das 
formações para 14 especialidades registradas até recentemente na pós-graduação da CAPES. 
Essas inclusões não se fazem sem disputas corporativas nem sem oposições da carreira do-
minante, a biomedicina, mas a tendência, face à proliferação discursiva e prática dá área da 
saúde, é de continuidade das inclusões.

dade, numa evidente ótica de poder simbólico (BOURDIEU, 1989), 
dos quais estão excluídos, como atores ou interlocutores, os usuários 
dos serviços e seus familiares (GOMES; NATIONS; LUZ, 2008). 

O modo de organização e de funcionamento social do setor 
saúde, que atua claramente como obstáculo ao avanço da política 
descentralizadora e universalista, presente no espírito e na letra do 
SUS, foi repetidamente mencionado e discutido pelos participantes 
dos debates, nas reuniões e aulas, e em eventos, como seminários e 
congressos, ao longo do período de um ano de atividades mencionado. 
Demonstraram ser uma preocupação central tanto de alunos, como 
de profissionais, de gestores e de pesquisadores, assumindo algumas 
vezes a forma de verdadeiros impasses de pensamento e de atuação, 
segundo percepção e relato dos atores.

Uma primeira questão central para a Saúde Coletiva, de natureza 
estrutural, que vem funcionando como obstáculo ao avanço do SUS 
em termos de política, de aprendizagem e de prática profissional, é a 
obstinada persistência da oposição centralização versus descentralização, 
e concentração versus democratização (mais geralmente, participação), 
presente no Brasil há mais de um século em políticas sociais (LUZ, 
2007a). Poder-se-ia falar, neste caso, da existência entre nós de uma 
ordem político institucional pré-democrática, ordem essa resistente 
a mudanças, sobretudo a mudanças em direção à descentralização 
do poder institucional e à participação cidadã? AcreditaMOS que a 
resposta seja sim (LUZ, 2000, 2007a), em relação às duas perguntas.

Certamente, a análise e a interpretação desta ordem político-
institucional faz apelo ao campo das ciências sociais, sobretudo da 
Política e da Sociologia, embora este apelo só venha sendo respon-
dido no campo da Saúde Coletiva nas duas últimas décadas (LUZ; 
MATTOS, 2010). Mas a função deste texto não é analisar aspectos 
estruturais da sociedade brasileira: sua ordem social, suas políticas e 
instituições, e as contradições e incoerências resultantes da dureza da 
ordem secularmente cimentada entre nós, aspectos que foram objeto 
de análise sociológica em momentos anteriores (LUZ, 1979, 1982, 
2000, 2001, 2004, 2007, 2007a). 

Aqui é necessário deixar claro que é este “solo duro”, cuja argamassa 
é feita de interesses particularistas (em geral corporativos, presentes 
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nas instituições de formação profissional, nas ordens profissionais, na 
gestão da política de atenção à saúde), e da existência de nichos car-
toriais de poder, instalados tanto no setor público como no privado, 
que constitui o obstáculo maior a políticas sociais universalistas (de 
democratização) no país. Sem esta percepção preliminar, não podere-
mos entender as resistências ao projeto da Saúde Coletiva, persistentes 
num ensino ainda desconectado da realidade de saúde da população, 
na manutenção de relações tradicionalmente assimétricas ao nível 
do poder, e na prática desordenada – por vezes caótica, nas grandes 
metrópoles – da atenção à saúde que se dá na “porta de entrada” do 
sistema, sobretudo na rede de serviços emergenciais. 

Resistências contra as quais se batem cotidianamente os profissio-
nais em formação, os já formados, e os experientes. Ora esperançosos, 
ora desanimados com a instabilidade das normas e decisões dos 
programas de atenção básica que, de seu ponto de vista, deveriam 
ter continuidade e apoio, ora lutando para que programas de ensino 
mais adequados à formação e à prática do cuidado pelos profissionais 
sejam implantados e mantidos com alguma continuidade, o “exército 
industrial de branco” (LUZ, 1979) se mantém, como há 30 anos se 
encontrava, no front das ações de saúde. 

Assim os ouvimos nos debates, nas aulas e nas palestras, buscando 
soluções para divergências e incoerências presentes desde o ensino até 
a prática profissional, e buscando também, nas ações das equipes de 
saúde, polifonia e sincronia ativa de vozes entre profissionais de áreas 
distintas, com saberes e formações distintos, para que um sistema 
sólido de cuidado, mais adequado, com uma atenção mais eficaz, 
seja enfim construído e dispensado à população do estado e do país 
(CECCIM; FERLA, 2003; PINHEIRO; CECCIM, 2009).

Uma segunda questão central no campo da Saúde Coletiva emerge 
quando se olha de perto a educação: os cursos, os currículos, os 
estágios, as especialidades e as especializações. Em suma: o sistema 
de formação dos profissionais da saúde, seja em nível graduado, seja 
em pós-graduado (residência, especialização, aperfeiçoamento). Pois 
logo se percebe que o ensino na grande área de saúde nada tem a 
ver com a situação ou solução dos problemas vitais da maioria da 
população, aquela atendida pelos serviços públicos reunidos no SUS.

A massa crescente de informações disciplinares, estocada durante 
cinco ou seis anos pelo aluno, não o torna, paradoxalmente, um 
profissional apto para o atendimento do sujeito humano. A “obje-
tividade” dessas informações concerne a inovações tecnológicas, em 
termos de descobertas, ou atualizações, nas atividades de pesquisa, 
daquelas disciplinas, geralmente referentes a patologias, suas origens 
ou causas, suas formas de desenvolvimento e modos de evolução nos 
organismos em que se alojam (humanos, no caso). 

É ainda ideologia dominante no ensino da saúde, embora em 
processo recente de proposições de mudança (CECCIM; CARVA-
LHO, 2009), que esta “objetividade” de abordagem do ser humano 
é a garantia de eficácia de tratamento. E tal objetividade reside 
justamente na busca científica de acúmulo de evidências sobre uma 
patologia específica, ou mais simplesmente, do estabelecimento da 
diagnose das doenças (LUZ, 1988). Consequentemente, para o 
jovem em formação, para o residente, ou para o pós-graduando lato 
senso, o encontro com o sujeito doente, isto é, com o paciente, com 
aquele que necessita ser tratado e (se possível) curado, torna-se um 
momento senão de choque, pelo menos de grande perplexidade – não 
raro de crise e sofrimento. Pois as informações objetivas armazenadas 
durante o curso não têm capacidade de se unificar em um saber 
integral sobre a saúde desses seres complexos, a um só tempo únicos 
e pluridimensionais. 

As reformas de ensino propostas na área médica desde as primeiras 
décadas do século XX (LUZ, 1982) caminharam cada vez mais no 
sentido da especialização disciplinar, mesmo quando incluíram, na 
segunda metade do século, disciplinas (eletivas) das ciências huma-
nas, ou mesmo a epidemiologia social. O contraste de linguagens, 
de modos de apreensão e de interpretação dos fenômenos concer-
nindo saúde e doença mostrou-se historicamente desvantajoso, no 
plano do poder simbólico, tanto para o campo da Saúde Coletiva 
(ou Medicina Social, conforme definição anterior atribuída à área 
de saúde/doença das populações), como para as ciências humanas, 
o desprestígio começando pela Medicina (IBAÑES; MARSIGLIA, 
2000), mas sendo progressivamente transmitido ao conjunto das 
disciplinas institucionalmente denominado “grande área da saúde”. 
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Tratou-se geralmente de reformas curriculares centradas em mudan-
ças de disciplinas e sua ordem de ensino nos currículos, acrescentando-se 
ou subtraindo-se carga horária dessa ou daquela matéria, disciplinas que 
eram, no total, inócuas para a formação de um profissional do cuidado 
em saúde, sendo adequadas talvez para formar um tecnólogo em uma 
especialidade das biociências ou, no máximo, um bom profissional da 
diagnose de patologias específicas (medico de “especialidades”). 

Somente no final do século findo, nos anos 90, com a progressiva 
regulação do SUS, com a formação de equipes de saúde comunitária, 
e com o advento do Programa de Saúde da Família (PSF), visto 
como prioridade da política de saúde pelo governo Lula, já neste 
século, uma questão de natureza estrutural colocou-se para o ensino 
das profissões da saúde. A nova política de atenção demanda uma 
nova formação, e a educação no campo da saúde não está construída, 
nem no plano dos saberes, nem no da prática, para atendê-la, pois o 
campo da saúde não se configura no espírito da saúde coletiva, como 
campo interdisciplinar de saberes que vai além das especialidades.

Um novo conjunto de questões e embates institucionais nasce 
desta “cunha” que a política de atenção coloca para o ensino das 
profissões de saúde e a prática dos profissionais. 

Constitui-se numa terceira questão central do campo da Saúde 
Coletiva na atualidade. Nem sempre os profissionais, ou os forma-
dores dos futuros profissionais, ou os gerentes e gestores, conseguem 
olhar com clareza para a radical mudança de perspectiva que se faz 
necessária, tanto no plano epistemológico como no praxiológico, posta 
pela demanda de reorganização do sistema vigente de atenção à saúde 
(PINHEIRO; LUZ, 2003). 

Voltar o olhar para a atenção e o cuidado em saúde significa dar 
um giro neste olhar de 180 graus na direção do sujeito doente, mas o 
olhar institucional está fixado em tecnoprocedimentos especializados no 
diagnóstico de patologias (FERREIRA, 2005). Na experiência vivida 
durante um ano, no debate com alunos, professores, profissionais e 
gestores no Rio Grande do Sul, ouvimos a exposição das perplexidades 
resultantes desta oposição paradigmática, e a tentativa de superação 
da mesma, com a busca de práticas inovadoras de formação e de 
atuação nos serviços.

Uma quarta questão, central para a Saúde Coletiva atual, nasce 
justamente do confronto da formação tradicional com o exercício da 
prática exigida pela natureza do SUS, em sua busca de universalidade 
na atenção, integralidade no cuidado e participação dos usuários 
nos serviços de atenção à saúde.2 

Esta prática exige, da parte dos profissionais formados e em for-
mação, um esforço extraordinário de conciliação de interesses diversos 
– muitas vezes divergentes – no nível dos saberes disciplinares, das 
formações, dos tempos de trabalho (muitas vezes excessivos), da distri-
buição de funções e da discussão e avaliação de resultados das ações, 
sem que seja assegurada da parte do sistema estabilidade nas normas 
e no emprego, justa remuneração e apreço simbólico à complexa força 
de trabalho que faz o sistema “girar” e se manter em funcionamento. 
E isto acontece desde o treinando até o experiente professor, ou o 
gerente de serviços, com suas distintas formações. Instabilidade laboral, 
e assimetria de poder institucional na gerência e execução das ações, 
são duas situações incompatíveis com a lógica descentralizadora do 
sistema, geradoras de tensões, e foram repetidamente mencionadas 
por alunos, profissionais, coordenadores e gestores de serviços, sen-
do apontadas como um obstáculo ao avanço da Saúde Coletiva no 
estado e no país. Para esses atores são incoerências inaceitáveis, que 
já deveriam ter sido superadas, mas elas persistem, arraigadas no 
“solo” mencionado acima. Uma reflexão séria a partir de experiências 
em curso, como as existentes no GHC/SUS, ou em programas de 
pesquisa em pós-graduação, como no EducaSaúde/UFRGS, deve ser 

2 Há pesquisadores e profissionais trabalhando, na teoria e na ação, há pelo menos uma 
década, sobre a questão do cuidado e da integralidade na atenção à saúde como prioridade 
no ensino e nos serviços do SUS. O deslocamento do olhar da Saúde Coletiva para o sujeito 
está em curso, e não por acaso foi o tema do Congresso Brasileiro de Saúde em Salvador, em 
2000. Um exemplo dessa intensa atividade é o Grupo Integralidades (LAPPIS), coordenado 
atualmente por Roseni Pinheiro, que há uma década vem produzindo inovação conceitual, 
teórica e prática na sua produção e seminários anuais destinados a docentes, estudantes, 
profissionais e gerentes, assim como nas coletâneas de artigos resultantes dos projetos de 
pesquisa, e lançados nesses seminários. Outro exemplo, em que parte de estudos em desen-
volvimento foram objeto dessas reflexões é o Educa Saúde, do Programa de Pós-graduação em 
Educação da UFRGS, coordenado por Ricardo Burg Ceccim, ambos citados na bibliografia 
destas notas. Haverá, certamente, neste mesmo momento, outros grupos em desenvolvimento 
sobre o tema (afinal, trata-se de uma questão central da Saúde Coletiva!).
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aprofundada, gerando projetos e programas inovadores, no plano 
da simetria das relações de poder institucional, e de uma polifonia 
discursiva dos distintos profissionais que compõem atualmente uma 
“equipe de saúde”, superando centralismos ou monopólios de poder 
nas instituições formadoras de saúde ou dispensadoras de cuidado. 
Esta reflexão poderia funcionar como incubadora de novas reflexões 
e experiências não só para o Rio Grande do Sul como para o Brasil. 
Certamente estão em curso outras atividades inovadoras na forma-
ção e na prática institucional deste imenso país, mas o “caso” que 
pudemos observar nos transmitiu a certeza de que transformações 
importantes no campo da relação ensino/prática são viáveis e passíveis 
de implantação. Salvo caso de mudança no comando da nação, pois 
a orientação da política de Estado de saúde de duas décadas poderia 
mudar, e não necessariamente para melhor. E neste caso, o esforço 
de universalização da política do SUS poderia ruir.

Conclusão
Uma quinta questão central, que mencionaremos brevemente, e à 

guisa de conclusão, aliás, é a expansão explosiva, na última década, da 
Saúde Coletiva como campo de saberes e práticas (LUZ; MATTOS, 
2010). Esta expansão não foi ainda suficientemente compreendida, 
a nosso ver, nem quanto a suas origens ou causas, nem quanto a 
suas consequências no plano teórico e no plano das ações que dizem 
respeito às ciências da vida e às políticas de saúde. Muito menos no 
plano da formação profissional.

A Saúde Coletiva cobre atualmente toda uma imensa gama de 
questões concernindo o viver humano: não apenas sua saúde, seu 
adoecimento e morte, como seus condicionantes, desde o plano am-
biental, ou biológico, até o social e o psicológico. Mais do que isto: 
todo um conjunto de questões que antes estavam fora da área da 
saúde, sendo funções do exercício da sociedade civil organizada (ou 
não), ou do Estado em outros setores (educação, lazer, serviço social, 
p. ex.) agora integram direta ou indiretamente o campo da Saúde 
Coletiva, como o relacionar-se com a família e com o par amoroso 
(com a emergência da questão dos gêneros, da instabilidade e da 

violência nas relações), a profissão, o trabalho, o lazer, o alimentar-
se, o corpo, e mesmo as fases da vida (infância, juventude, período 
adulto, envelhecimento, velhice). 

Temas como a violência urbana, as catástrofes naturais, os 
transportes (e o estresse ou mortalidade que provocam) passaram a 
integrar programas de pesquisas e de ações governamentais no cam-
po, no sentido de conhecê-los e enquadrá-los normativamente. Uma 
contribuição fundamental, em termos do conhecimento, e mesmo de 
“tecnologia social”, vem sendo crescentemente oferecida pelas ciências 
sociais ao campo, através do uso de seus instrumentos conceituais e 
metodológicos, embora ainda não suficientemente reconhecida (LUZ; 
MATTOS 2010). O reconhecimento desta contribuição está longe 
ainda de ser visto e analisado, para ser conscientemente integrado à 
Saúde Coletiva. Acreditamos que compete tanto à Saúde Coletiva, 
como à Sociologia, á Política e à Antropologia, refletirem teoricamente 
sobre estas mudanças paradigmáticas. Profissionais do campo da Saú-
de Coletiva, pesquisadores, docentes, utilizam-se frequentemente do 
instrumental das ciências sociais. Poucos têm a formação adequada 
para fazê-lo, diluindo conceitos, fragilizando métodos de pesquisa 
por uso inadequado ou impreciso. 

É necessário que haja uma presença maior das ciências humanas na 
área das ciências da vida, procurando que uma interdisciplinaridade 
rigorosa no campo teórico e metodológico se faça sentir, enriquecendo 
com isto ambos os campos de saberes e práticas. 
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MARES: Atualidade teórica 
no contexto de declínio 

do pós-estruturalismo

PAULO HENRIQUE MARTINS

Introdução: variações entre o saber científico e o saber comum
Encantos e desencantos do estruturalismo

A crise do estruturalismo, entre os anos 70 e 80, deu margem a 
uma revisão importante da teoria social, com a perda da hegemonia 
do saber científico a partir da revalorização do “saber comum”. O 
declínio atual do pós-estruturalismo no coloca outro desafio: o da 
rediscussão do encanto do saber comum a partir de uma hermenêu-
tica entre saber especializado e saber ordinário que deve instruir uma 
nova “práxis reflexiva”. Para situarmos adequadamente os desafios 
conceituais que se apresentam nesta conjuntura, em particular os 
desafios de sistematização da MARES (Metodologia de Análise de 
Redes do Cotidiano), é importante trazermos certas informações sobre 
as conexões entre estruturalismo e pós-estruturalismo. 

Comecemos pelo estruturalismo que tem uma grande influência 
teórica para a teoria social ainda hoje, embora tal importância nem 
sempre seja devidamente reconhecida. De modo sumário, podemos 
propor que o estruturalismo contribuiu para denunciar o caráter 
dogmático da filosofia do “progresso social”, que aceitava a ideia de 
uma evolução histórica e social inelutável e movida por forças que 
escapariam à vontade humana. O estruturalismo trouxe então para o 
centro do debate científico a importância dos sistemas e das culturas 
na organização do pacto social, deslocando o dogmatismo positivista a 
partir de dois movimentos: num deles, o do estruturalismo parsoniano, 
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valorizaram-se as funções sistêmicas da ação social; no outro, o do 
estruturalismo antropológico Levi-straussiano, valorizaram-se as funções 
simbólicas e culturais da vida social. Neste sentido, as ideias estrutu-
ralistas, constituem um avanço importante para as ciências sociais ao 
abrirem a “caixa de pandora” do positivismo e demonstrar que aquilo 
que parecia um enigma inumano, uma força metafísica que manusearia 
a evolução humana, não passava de estruturas linguísticas e funcionais 
organizadas no interior da própria cultura e sociedade humanas.

Mas é igualmente importante registrar que o estruturalismo não 
significou uma ruptura radical com o positivismo e, de certo modo, 
revitalizou a metafísica científica a partir de outro ângulo interpretativo. 
Pois se, por um lado, houve este deslocamento epistemológico acima 
sugerido, que revelou e fez reconhecer a força humana presente entre 
os dons atribuídos a Pandora, por outro, os estruturalistas, assim com 
os positivistas, mantiveram a crença na superioridade do saber cientí-
fico sobre os demais saberes, atualizando, por conseguinte, a tradição 
iluminista. Assim, as tentativas de se identificar fatores universais que 
seriam válidos para explicar as fundações de todas as sociedades inde-
pendentemente de suas diversidades históricas, terminam reproduzindo, 
por uma retórica mais sutil, a antiga hipótese do positivismo relativa à 
presença de “leis” que escapam à vontade humana e que determinam, 
“em última instância”, o desenvolvimento da sociedade ocidental1. 

1 A ideia de que o conhecimento “verdadeiro” da realidade humana apenas pode ser objeto 
de um saber sistemático devidamente apoiado em métodos rigorosos, demonstráveis e capa-
zes de desvendar as regras ocultas da sociedade humana e de suas diversas culturas, é uma 
herança típica da modernidade, que foi atualizada pelo estruturalismo. Neste sentido, os 
autores que denunciam o espírito metafísico na abordagem estruturalista têm suas razões. 
Esta mesma crítica podemos estender aos intelectuais economistas liberais que veem por 
trás do “progresso econômico” a presença de “mãos invisíveis” regendo o mercado de bens 
e serviços. Certamente, esta ingenuidade metafísica que inspirou os clássicos liberais perde 
sentido progressivamente para os intelectuais neoliberais da atualidade que consideram que 
a divisão da riqueza social é o produto de uma luta no qual ganha quem for mais forte. 
Aqui, a ciência moderna “iluminista” passa a ser deslocada por um pensamento utilitarista 
de natureza hobesiana que considera que os homens não são apenas egoístas mas que têm 
uma natureza selvagem. Contra este pensamento utilitarista, insurgem-se forças que buscam 
resgatar o valor do bem público e comum. Neste sentido, há embates importantes tanto no 
campo acadêmico como no campo do aparelho estatal entre forças utilitaristas e privatistas 
e forças antiutilitaristas que buscam reformar as políticas públicas para fortalecer a expansão 
de um saber reflexivo e público moldado nas fronteiras do Estado e da Sociedade Civil.

O positivismo, num primeiro momento, entre os séculos XIX e XX, 
sintetizou a crítica à metafísica, contribuindo para o “desencantamento 
do mundo” moderno e para a revolução científica e tecnológica. Num 
segundo momento, na primeira metade do século XX, o positivismo 
perde sua força explicativa devido às dificuldades de se manter o 
“otimismo científico”, como diria Nietzsche, face ao surgimento de 
uma onde de pessimismo que acompanhou as duas grandes guerras 
e a criação de tecnologias poderosas de extermínios. As dúvidas so-
bre o positivismo se fizeram acompanhar de críticas importantes à 
ideia de uma força histórica extra-humana, que traria no seu bojo o 
espírito do Iluminismo e que encerraria na sua missão o progresso 
econômico e também o progresso ético. Este segundo momento é 
aquele do contexto de deslocamento epistemológico provocado pelo 
estruturalismo sobre a tradição positivista. O fato de que as teses 
estruturalistas ganhem fama desde os anos 1940, num momento 
em que a filosofia faz uma revisão profunda dos acontecimentos 
históricos para repensar o Sujeito, não é mera coincidência, mas tem 
a ver com a necessária revisão da teoria social face à imperatividade 
da “era das catástrofes”. 

O estruturalismo teve uma trajetória fascinante entre os anos 40 
e 80 inspirando grandes teorias universalistas que traziam grande 
alento moral aos pessimistas da era anterior. Mas na segunda metade, 
mais precisamente entre os anos 70 e 80, deste século XX também 
o estruturalismo passou a ser questionado pela mesma razão da 
critica formulada ao positivismo, a saber: a de propor uma explica-
ção universalista e generalista dos fundamentos da realidade social 
sem considerar as diversidades culturais, as variedades históricas e o 
papel da política na definição dos pactos, funções e trocas sociais. 
A velocidade das transformações econômicas, culturais e tecnológi-
cas da segunda metade do século XX deu um impulso inovador e 
inesperado à modernidade, que não poderia mais ser explicado pelo 
raciocínio linear e substantivo das teses positivistas e estruturalistas. 
As mudanças sociais e culturais entre os anos 60 e 70 geradas no 
bojo da vida urbana complexa, sobretudo aquelas mudanças pro-
duzidas pelos movimentos feministas e estudantis, trouxeram para 
a cena pública desafios teóricos inéditos que eram impossíveis de 
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serem explicados nos limites dos marcos do estruturalismo. Pois 
os novos movimentos sociais constituem experiências sociológicas 
que não estavam previamente inscritas nem no desenvolvimento do 
capitalismo nem na organização política do patriarcalismo. Assim, a 
teoria social teve que se curvar à evidência de fenômenos que apenas 
poderiam ser explicados pelas “lutas dos homens”, expressão que foi 
usada pelo filósofo Claude Lefort num momento inicial de crítica ao 
estruturalismo (LEFORT, 1979). E o reconhecimento das lutas dos 
humanos como núcleo central da organização do desenvolvimento e 
da vida social, não apenas contribui para reacender o lado não po-
sitivista de Marx como para valorizar uma série de saberes práticos 
que tinham sido negligenciados nos últimos dois séculos pela ciência 
de inspiração iluminista.

Encantos e desencantos do pós-estruturalismo
A crise do estruturalismo entre os anos 70 e 80 (DOSSE, 1997) foi 

seguida de uma série de correntes denominadas de pós-estruturalistas, 
apresentando um ganho teórico e prático imediato: o de reabilitar o 
significado da ação humana ordinária, que havia sido colocada em 
segundo plano com o estruturalismo. Do ponto de vista teórico a 
conjuntura pós-estruturalista dos anos 80 e 90 implicou, então, no 
campo das ciências sociais, na valorização de uma série de disciplinas 
fenomenológicas e hermenêuticas que tradicionalmente consideram 
a importância da consciência comum, das práticas ordinárias e das 
narrativas do cotidiano para o entendimento da vida social como 
são os casos da filosofia analítica inglesa, de Wittgenstein, da etnos-
sociologia de Mauss, do interacionismo de Goffman, da análise do 
discurso de Foucault entre outros. Do mesmo modo, com o “giro 
epistemológico” produzido pelo pós-estruturalismo observaram-se 
inflexões importantes nos trabalhos de autores consagrados como 
Bourdieu, Touraine, Giddens e Habermas entre os anos 80 e 90. 

Isto significa que a famosa “virada linguística” produzida pela crise 
do estruturalismo não apenas questionou profundamente a validade 
das crenças científicas positivistas e neopositivistas a respeito dos 
fundamentos da “verdade científica”, mas obrigou, igualmente, os 
grandes intelectuais a admitirem o valor da subjetivação como critério 

de entendimento científico da realidade social. Assim, ao se analisar 
as mudanças de percepções intelectuais de autores como P. Bourdieu, 
no período entre os estudos sobre a distinção e sobre as misérias do 
mundo, de A. Touraine, no período entre os movimentos sociais e 
históricos e o indivíduo contemporâneo, ou de a. Giddens, entre 
os seus estudos sobre os fundamentos de constituição da sociedade 
moderna e as transformações da intimidade, percebem-se a presença 
de um giro epistemológico inegável que impactou sobre as crenças 
teóricas de tais autores, balançando o edifício das ciências sociais. O 
senso comum, neste período pós-estruturalista, passou a se constituir 
na condição privilegiada para a emancipação de novos saberes críticos 
e humanos capazes de sustentar grandes mudanças políticas.

Por conseguinte, neste contexto pós-estruturalista, sobretudo entre 
os anos 80 e 90, o desenvolvimento de métodos e técnicas voltados 
para valorizar o saber comum contribuiu para se descentralizar as 
redes de produção do conhecimento no interior da sociedade civil 
e fora da universidade, estimulando diretamente a emergência de 
novas práticas e redes em diversos campos: do gênero, da etnia, da 
religião, do direito sobre a terra, da saúde, das tradições culturais, 
das políticas públicas entre outros. Tais mudanças de postulados 
epistemológicos ajudaram a legitimar as reformas de instituições de 
base da vida moderna e do campo do associativismo e do civismo 
fora dos domínios do Estado e do Mercado. A emergência de redes 
de saberes no cotidiano, real e virtual, passarem a responder gran-
demente à complexidade de reprodução e gestão do sistema social 
contemporâneo, como se observa pela ênfase crescente sobre temas 
como o da participação democrática nas políticas públicas e nos 
sistemas de governo. A produção científica e o movimento editorial 
passaram a valorizar temas que antes, na abordagem estruturalista, 
poderiam ser vistos como de pouca relevância como aqueles ligados 
às novas manifestações religiosas, ao resgate das tradições culturais, 
às novas modalidades de lazer da vida cotidiana e ao feminismo. 

Nos anos 80 e 90, observou-se a associação de um novo movimento 
teórico que defendia uma abordagem hermenêutico-interpretativa e 
a importância de se legitimar as ciências sociais em procedimentos 
lógico-discursivos e não somente empiricistas e factuais (ALEXAN-
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DER, 1987). O novo movimento teórico influiu sobre os sentidos 
das reformas estatais e, em particular, na concepção de novas políti-
cas públicas que passaram a valorizar a implicação do ator local na 
organização dos processos decisórios. Esses avanços dos horizontes 
acadêmicos e da gestão pública permitiram se pensar concretamente 
na promoção de mudanças estruturais articulando simultaneamente os 
campos da ciência, do direito, da governança, das economias plurais 
e das associações populares. Todo o movimento de descentralização 
do Estado, do central ao local (DOWBOR, 1999), e as buscas de 
se criar novos mecanismos de participação, por um lado, e a com-
plexidade crescente da sociedade civil, por outro, revelam o caráter 
do clima pós-estruturalista entre os anos 1980 e 2000.

No Brasil, o caso das reformas em saúde é exemplar do impacto 
da renovação teórica pós-estruturalista sobre as instituições e as 
práticas, pois o campo da saúde é referência para se entender as 
reformas do Estado em sociedades complexas no mundo contempo-
râneo e os esforços de mobilização da sociedade civil na promoção 
da ação pública em saúde. O SUS (Sistema Único de Saúde) é uma 
invenção emblemática dessas novas configurações integralizadas dos 
sistemas sociais complexos da atualidade que valorizam as presen-
ças dos atores como co-responsáveis da ação pública (PINHEIRO; 
MATTOS, 2003 e 2008). A experiência de descentralização em 
saúde no Brasil, neste século XXI, reflete a importância que se 
passou a atribuir às subjetivações coletivas do cotidiano para a ação 
estatal. Por um lado, as avaliações mais recentes sobre as reformas 
da saúde (PINHEIRO; MARTINS, 2009) indicam que os esforços 
de articular descentralização com valorização da prática cidadã 
integralizada foram muito importantes e exitosos. O sucesso de 
iniciativas como o Programa de Saúde da Família (PSF) são provas 
concretas do que estamos afirmando. Por outro lado, percebe-se 
igualmente que as ações de descentralização – respondendo a este 
novo entendimento da política de cuidado em saúde como produto 
de uma ação combinada envolvendo Estado e Sociedade Civil –, não 
geraram automaticamente, como era de se esperar, maior mobilização 
dos atores locais na organização de esferas públicas participativas. 
Constata-se que os esforços de empoderamento dos usuários não 

resultaram necessariamente numa mudança de consciência prática 
que revelasse a ampliação da reflexividade coletiva.2

Essas e outras indagações nos levam, então, a propor que esta-
mos vivenciando o esgotamento do projeto pós-estruturalista e o 
caso da saúde, no Brasil, é emblemático para se pensar o valor de 
este questionamento para novas reflexões teóricas e práticas. Pois o 
fato de que as populações locais permaneçam em posições reativas 
e conformistas com relação aos programas locais em saúde, no Bra-
sil, e em outros países da América Latina, nos leva a concluir que 
a hipótese sobre a relação mecânica entre senso comum e prática 
reflexiva precisa ser revista. No nosso entender, a hipótese da virada 
linguística pós-estruturalista está se esgotando pela sua incapacidade 
de justificar com mais clareza o papel da conversação ordinária e das 
crenças tradicionais e populares na produção de políticas públicas e 
sociais que sejam geradoras de bem estar social. Pois tais políticas 
apenas podem ser formuladas nas fronteiras do saber especializado 
e do saber comum. Assim, o apelo para que as populações locais 
participem mais ativamente da construção dos direitos da cidadania 
republicana (pois é a esta cidadania que estamos sempre nos referindo 
tacitamente nos nossos discursos) não tem resposta clara e em nível 
satisfatório com relação às expectativas de gestores, planejadores e 
políticos engajados com estratégias “emancipatórias”. Do mesmo 
modo, a ênfase nos elementos culturais, se por um lado, é importante 
para se ampliar a compreensão do mundo da vida, por outro, é in-
suficiente para desnaturalizar os dispositivos herdados da colonização 
como aquele da “cultura da humilhação” que é um tipo de cultura 
de subalternidade gerado pela dominação tradicional (MARTINS, 
2010). Se a ênfase do pós-estruturalismo no tema da linguagem foi 

2 Na verdade, um dos grandes problemas enfrentados por planejadores e gestores, pelo 
menos no caso da saúde, continua a ser o de descobrir como implicar mais decididamente 
os atores locais na organização de dispositivos de co-gestão envolvendo gestores e usuários 
de modo responsável e participativo, como seria de se esperar pelos ideais republicanos de 
cidadania. As dificuldades de se viabilizar na prática esta co-gestão tem sido motivo para 
uma série de indagações procedentes relativas aos motivos que de algum modo bloqueiam 
as transformações das significações práticas em significações políticas, que limitam as pos-
sibilidades de mobilização do senso comum como senso político e ético implicado com a 
democratização da vida social. 
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relevante para se entender que a enunciação do discurso é fonte de 
poder e de verdade (FOUCAULT, 2007), por um lado, por outro, 
tal ênfase é insuficiente para se entender o impacto das práticas sobre 
os regimes de governabilidade.3

Considerando então os limites dos novos saberes pós-estruturalistas 
para a construção de uma ordem social mais digna, somos favorá-
veis a que seja colocada outra hipótese de trabalho, a saber, que a 
valorização cientifica dos saberes comuns realizada pela academia nas 
últimas décadas não foi suficiente para desbloquear dois dispositivos 
inibidores importantes da consciência crítica coletiva: um deles são 
os dispositivos de perpetuação de uma “cultura de humilhação” que 
foi configurada ao longo do processo colonizador e a partir do tipo 
de relação autoritária e racista estabelecida entre colonizadores e co-
lonizados (QUIJANO, 2005; MARTINS, 2010). O outro dispositivo 
tem a ver com a emancipação do capitalismo informacional e com o 
novo processo de colonização de mentalidades que vem sendo utilizado 
em estratégias de subalternização do senso comum através da mídia, 
sobretudo, mas também pela submissão dos governos e dos políticos 
ao interesse egoísta cultivado pelo capitalismo (CAILLE, 2009). Ou 
seja, nossa hipótese é de que apesar da sua valorização acadêmica, 
o saber comum continuou prisioneiro de dispositivos de dominação 
fundados sobre o disciplinamento das culturas tradicionais – a colo-
nização moderna – e de dispositivos de dominação fundados sobre 
o disciplinamento das culturas de consumo urbanas – a colonização 
contemporânea – limitando enormemente as possibilidades de peda-
gogias liberatórias fincadas sobre a tomada de consciência a partir da 
realidade cotidiana como propôs Paulo Freire.

A MARES surge, assim, como uma tentativa teórico-metodológica 
de reunir os ganhos conceituais resultantes da virada pós-estruturalista 
presentes em teorias como as da análise do discurso, da desconstrução 

3 Nos seus últimos textos Foucault dava sinais de avançar na direção de rediscutir os regimes 
de verdade e de prazer com o tema da política. Se não fosse sua morte precoce certamente ele 
teria avançado no aprofundamento de uma arqueologia da política que permitisse se entender 
melhor a relação entre saberes colonizados e limites de enunciação de discursos liberatórios. 
Não é por menos que Foucault é referência para os estudos pós-coloniais (FOUCAULT, 2008).

crítica, do interacionismo simbólico e da teoria da dádiva. Trata-se de 
responder a dois desafios: um deles, o de resgatar os ganhos resultantes 
da valorização do saber comum e do cotidiano na liberação da ener-
gia psíquica coletiva para a organização de esferas públicas primárias 
que valorizem a democracia de próximos (COOLEY, 1998; DEWEY, 
1991). O outro, o de promover um trabalho de descolonização dos 
saberes de modo a liberar novos saberes descolonizados e voltados 
para a produção de uma consciência coletiva ampliada e sensibilizada 
com as ideias de público e de associação (CHANIAL, 2009). Nesta 
perspectiva descolonizar os saberes comuns implica uso de técnicas que 
incidam sobre as redes de pertencimentos primárias como as familiares 
e de vizinhança e coletivas como as associações e os espaços públicos 
híbridos (CAILLÉ, 2004), situados entre o Estado e a sociedade civil. 

Para avançarmos na nossa reflexão vamos, a seguir, trazer alguns 
elementos relativos ao processo de colonização e descolonização das 
redes dos cotidianos, as quais organizam os saberes comuns e definem 
os limites de seus usos. Este entendimento dos novos processos de 
colonização – e das reações em curso – é fundamental para enten-
dermos os novos desafios em termos de virada epistemológica que 
acontece no momento presente. Também para melhor se compreender 
o sentido da MARES como tecnologia metodológica na articulação 
de saberes especializados e saberes comuns em torno do desafio de 
uma nova práxis reflexiva construída entre os espaços coletivos, co-
munitários e públicos.

A MARES e o fenômeno de 
colonização das redes do cotidiano

A. Melucci (2001) propõe o conceito de rede submersa para 
significar as novas formas organizativas dos grupos e instituições 
humanas, as quais revelam características reticulares e intersubjetivas 
inéditas, aprofundando intuições presentes, antes, em autores como 
Simmel e Mauss. As redes associativas são recursos centrais para se 
acessar tanto os conteúdos dos mares – visão de superfície –, como 
a multiplicidade variada de movimentos sinérgicos e coerentes de 
ondas, de sons e silêncios, de claros e escuros, de imagens e emoções 
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– visão de profundidade – que não pode detectada por meros instru-
mentos matemáticos e estatísticos descritivos. Mas Melucci não pode 
presenciar este fenômeno novo que é a recolonização do cotidiano 
pelo capitalismo informacional e os desafios que se apresentam para 
a crítica social, no momento. Daí a importância de se desenvolver 
metodologias que ajudem na desconstrução e reconstrução de saberes, 
como a MARES, que faz uso das teorias de redes.

Há atualmente, logo, um movimento de colonização de redes do 
cotidiano pelo utilitarismo. Teorias utilitaristas como a do “capital 
social” são úteis, de fato, para valorizar os procedimentos formalistas 
e algébricos nos estudos de rede e esconder a importância da relação 
entre redes e mundo da vida (MARTINS, 2009). Por isso, nos estu-
dos sobre redes o importante não é apenas de se reconhecer o valor 
teórico das mesmas para o entendimento das novas mobilizações e 
práticas sociais, mas igualmente de se entender que há mecanismos 
de colonização das redes sociais no momento presente nas ciências 
sociais e que devem ser objeto de crítica teórica devido a seu caráter 
nefasto sobre os movimentos teóricos mais contemporâneos. A ideia 
de rede necessita uma compreensão ao mesmo tempo teórica e his-
tórica e os métodos e técnicas voltados para apreensão dos saberes 
comuns são, no presente momento, insuficientes para se identificar os 
mecanismos de colonização de saberes e práticas do cotidiano pelo 
capitalismo informacional.

Há urgência política, pois, de se liberar o FAZER SABENDO 
do cotidiano o que exige se organizar metodologias descolonizadoras 
(desnaturalizadoras) de saberes e práticas. Isto coloca desafios sobre 
novas conexões entre o saber acadêmico, o saber técnico e o saber 
comum. As metodologias usuais de redes são úteis para se organizar 
funções e desenhos de redes técnicas (empresas, organizações civis, 
governo etc.), mas são pouco úteis para se compreender as tramas do 
cotidiano, do dia a dia dos atores e instituições sociais no “mundo 
da vida”. Indicadores como aqueles de tamanho, densidade, conecti-
vidade, estrutura entre outros auxiliam a compreensão da forma da 
rede mas não da sua dinâmica sociológica. Esses indicadores são 
importantes para o planejamento organizacional mas pouco rele-

vantes para se aprofundar a compreensão e explicação dos conflitos, 
mediações, motivações e alianças da vida cotidiana. Esta conexão 
entre saberes exige se considerar metodologias desconstrucionistas 
e reconstrucionistas como propôs Paulo Freire há décadas, atrás 
ou como se propõe a MARES com apoio na fenomenologia e na 
hermenêutica. O “mundo da vida” e os processos de formação das 
esferas privadas e públicas locais exige a sistematização de metodo-
logias que integrem outros critérios sociologicamente mais orgânicos 
como aqueles de tipos de conflitos, de mediações, de motivações para 
a ação, inibidores da ação, de dispositivos de mediação, de registro 
de valores, sentimentos, gestualidades e linguagens.

Nossa motivação ao sistematizar a MARES, visa a salientar, assim, 
o fato de que a prática social não deve ser vista como um fenômeno 
isolado a ser descrito pelo pesquisador como um experimento de 
laboratório, mas como uma ação em rede, como uma experiência 
reflexiva com implicações importantes para pesquisador e pesquisado. 
Por um lado, a análise da prática constitui uma condição da sociologia 
reflexiva que muda a posição do próprio observador (MELUCCI, 
2005); por outro, a reflexão da própria prática pelos atores interfere 
sobre os sentidos da prática e sobre as instituições sociais como o 
demonstrou Paulo Freire com sua pedagogia da libertação (FREIRE, 
2005). Em contextos como o atual, sobretudo nas sociedades do Sul, 
em que as perspectivas de reflexividade e liberação do ator-sujeito são 
inibidas por importantes mecanismos de colonização embutidos nas 
memórias e crenças e também nas instituições, a MARES passa a 
aparecer como um recurso didático indispensável para permitir aos 
atores em rede de refletirem e se posicionarem sobre seus problemas 
e conflitos, os quais tanto podem perpetuar problemas como podem 
liberar soluções desde que mediados adequadamente.

A ideia da MARES, sobretudo no campo da saúde, tem prospe-
rado pelo fato de se constituir numa metodologia simultaneamente 
desconstrucionista e reconstrucionista que rearticula o saber científico 
e o saber comum num outro patamar no qual emerge um saber re-
flexivo de “segunda ordem”, um saber, digamos, pós-pós-estruturalista 
ou desestruturalista. Neste contexto de crítica antiutilitarista e pós-
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colonial, a MARES constitui uma tentativa metodológica de superar 
as limitações das abordagens estruturalistas, que hipervalorizavam o 
saber científico, e das abordagens pós-estruturalistas, que hiperva-
lorizavam o saber comum, para propor um processo reflexivo que 
funciona como produto da dialógica entre o saber comum e o saber 
especializado. A MARES parte do princípio de que metodologias 
voltadas para práticas liberatórias não podem se apenas descritivas 
mas sobretudo motivadoras para os atores envolvidos. É importante 
o trabalho de descrever o objeto - o que explicar o cientificismo 
da reflexão -, é importante se viver a experiência – o que explica 
o caráter fenomenológico e discursivo da ação – mas é sobretudo 
relevante se entender e se intronizar as motivações da ação e a luta 
por reconhecimento como condições “estruturais” de uma sociologia 
da prática que seja auto-reflexiva. 

Também é importante se reconhecer que na complexidade da vida 
local nas sociedades contemporâneas as mobilizações sociais e culturais 
tendem progressivamente a tomarem o formato de redes do cotidiano 
que passam a aparecer como recursos auto-explicativos na produção 
de novas práticas, crenças e utopias. Há, pois, um deslocamento 
importante da teoria crítica neste contexto de “desestruturação” o 
qual está contribuindo para se reconhecer que a construção da ci-
dadania e de uma vida associativa saudável depende exclusivamente 
das motivações e da consciência humanas. Do ponto de vista prático, 
o reconhecimento do caráter plural dos fundamentos sociológicos 
das novas práticas explica que a criação de espaços públicos de co-
gestão nas fronteiras do Estado e da Sociedade Civil são decisivos 
para se avançar na participação democrática e na defesa de direitos 
de cidadania mais ampliados. 

Assim, a superação do dilema objetivista e reducionista que envolve 
a atual teorização hegemônica sobre redes, que é marcada pelo utili-
tarismo e pelas modelizações matemáticas exige, uma compreensão 
crítica e dinâmica, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, a respeito 
do valor da circulação de bens materiais e simbólicos na organização 
das estruturas e agências em determinados contextos societários, como 
o propõem autores como Mauss, Simmel, Mead, Goffman e outros. 

Neste sentido, os estudos sobre a dádiva têm importância estratégica 
para o desenvolvimento da MARES.4

Elementos para conclusão
O declínio do pós-estruturalismo está diretamente ligado à coloni-

zação de saberes comuns pelo capitalismo informacional e financeiro 
que desconstrói memórias, tradições, valores e práticas associativas. 
O contexto pós-pós-estruturalista ou desestruturalista deste momento 
significa, logo, a busca de resgate do saber reflexivo para além da 
dualidade entre saber científico x saber comum. Este contexto novo 
significa a passagem desta dicotomia pela emergência de um saber 
reflexivo e coletivo que constitui a síntese dialética dos outros dois. 
A MARES pode então ser entendida como uma metodologia “de-
sestruturalista” que não nega o valor das estruturas na explicação 
sociológica mas que as incorpora nas “lutas dos homens”. Nesta 
perspectiva, a MARES permite se entender e se criticar a presença de 
saberes colonizados que reduzem a complexidade das práticas do coti-
diano a modelos formais e superficiais de redes, ao mesmo tempo em 
que constituem recursos pedagógicos importantes para se reconstruir 
a realidade do cotidiano num outro nível de consciência reflexiva.

O fato é que os processos de recolonização explicam a persistente 
reprodução de uma vulnerabilidade estrutural na constituição da 
cidadania e que é produzida pelos próprios homens. Esta vulnera-
bilidade é sentida com muita intensidade pelos estudiosos da saúde 
ao constatarem a persistência de atitudes defensivas e mesmo anti-
colaborativas de usuários com relação à atenção primária. Assim, 

4 A teoria da dádiva - das obrigações básicas de organização da vida social (dar-receber-
retribuir) - é importante para explicar como a circulação dos bens contribui para reorientar 
os lugares que o ator-sujeito ocupa em diversas redes de pertencimento (GODBOUT, 2007; 
MARTINS, 2008; CAILLÉ, 2009). A dádiva quando se torna visível para os atores envol-
vidos na circulação de bens e serviços permite o reconhecimento e favorece a reflexividade 
de segunda ordem. O ator se torna sujeito na ação quando exerce simultâneamente as 
observações de primeira e de segunda ordem e passa a gerenciar seus riscos e decisões com 
crescente autonomia política e psicoemocional. Nesta perspectiva, é possível se dizer que o 
ator-sujeito passa a se desalienar das práticas dependentistas ou, na linguagem poscolonial, 
a se descolonizar, quando passa a refletir sobre sua própria prática.
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baseados nas experiências da saúde, no Brasil, gostaríamos de propor 
como uma conclusão provisória alguns desafios que devem ser obser-
vados na organização da pesquisa nesta perspectiva desestruturalista:

Há que se descongelar os mecanismos coloniais que impedem que 
circulem as dádivas de reconhecimento (autoconfiança, autorespeito e 
autoestima). Isto exige se adotar técnicas adequadas de mapeamento 
de conflitos e possibilidades de reconstrução de alianças, reconheci-
mentos e direitos5;

Há que se reconhecer a importância dos grupos temáticos e identi-
tários tanto os induzidos pela ação pública como aqueles criados pelas 
mobilizações locais de modo a permitir se criar mecanismos jurídicos 
e políticos para o fortalecimento de dons horizontais e formação de 
esferas públicas locais que valorizem o bem comum;

Há que se identificar os mediadores colaborativos que articulam 
as redes. Eles são fundamentais para acionarem dispositivos de me-
diação (recursos, fé, solidariedade etc.) com vistas a fortalecimento 
de redes colaborativas locais.

Há que se fortalecer a estrutura do ator-sujeito coletivo, do self-
público, para além do ator individual, do self individual. O self tradi-
cional é sobretudo conjugado na primeira pessoa do plural, o NÓS. 
Valorizam-se experiências comunitárias (seitas, tribos, famílias extensas 
etc.). O self moderno é sobretudo conjugado na primeira pessoa do 
singular, o EU. Valorizam-se experiências individuais (cidadania de 
consumismo, individualismo racionalizante etc.). O self pós-moderno 
é sobretudo conjugado na alteridade, entre o EU e o OUTRO, entre 
o NÓS e o ELES (redes solidárias, constelações grupais etc.). O self 
público, que é a base de um novo tipo de mediação individual e 
coletiva, é conjugado nas fronteiras das três modalidades de selves: 

5 Assim, na formulação teórica e metodológica da MARES, é necessário prestar atenção, 
inicialmente, aos passos sugeridos por Mauss sobre as motivações básicas do agir (interesse 
x desinteresse e liberdade x obrigação) e por Honneth sobre a crítica moral da modernidade 
(confiança, respeito e solidariedade). Nesta crítica moral, as metodologias sociológicas devem 
considerar que o sujeito social se produz primeiramente no plano simbólico e emocional antes 
de se apresentar como ator cognitivo. Na prática da pesquisa devemos conduzir os atores a se 
manifestarem sobre representações do cotidiano, para, se manifestarem sobre seus problemas 
e conflitos e transformarem estes conflitos em práticas políticas.

do tradicional, do moderno e do pós-moderno; este é o objetivo da 
MARES neste contexto de reorganização dos marcos epistemológicos 
da ação social em rede.
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SUS 2010: espaço para uma virada?

NELSON RODRIGUES DOS SANTOS

A inclusão social: o grande avanço
Fato reconhecido e admirado, nacional e internacionalmente, foi 

e está sendo a grande inclusão social pelo sistema público de saúde 
brasileiro a partir de 1990. Verdade é que esta inclusão já avançava 
significativamente nos anos 1980, com o início da municipalização e 
estadualização de responsabilidades federais na saúde, por meio dos 
convênios das AIS (Ações Integradas de Saúde) e SUDS (Sistema 
Unificado Descentralizado de Saúde). Antes, por volta de metade 
da população brasileira estava excluída de qualquer sistema e serviço 
de saúde. Foi com a consagração na Constituição, dos princípios 
da universalidade e da descentralização, assim como a saúde como 
direito de todos e dever do Estado, que essa inclusão passou a ser 
obrigação legal e objeto de crescente pleito social.

A inusitada produtividade gerada pela descentralização e impressio-
nantes cifras de ações e serviços públicos produzidos vem aumentando 
ano a ano, além do controle da Aids mais avançado dos países em 
desenvolvimento. Merecem destaque alguns desdobramentos da des-
centralização, conquistados pelos gestores descentralizados e Conselhos 
de Saúde, que foram imprescindíveis para o avanço da inclusão social, 
como a criação dos fundos públicos de saúde, os repasses fundo a 
fundo, as Comissões Intergestores (tripartite e bipartite) e a extinção 
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS), que unificou a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em cada esfera de governo.
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Merecem destaque, também, as mostras de experiências exitosas 
do SUS (estaduais e nacionais), que revelam milhares de experiências, 
todas locais, em todo o território nacional, calcadas nos valores do 
direito à saúde e do acesso igualitário a ações e serviços de atenção 
integral à saúde. Grande parte é efêmera mas outras tantas continuam 
surgindo, o que sugere uma instância social e institucional de atores 
da gestão descentralizada, dos Conselhos de Saúde e dos trabalhadores 
de saúde, que deve ter assumido em definitivo os valores dos diretos 
sociais à saúde e o conjunto dos princípios e diretrizes do SUS, ainda 
que delimitada no microprocesso de trabalho e na micropolítica.

O predomínio do velho modelo de 
atenção à saúde: o grande desafio

A espetacular inclusão social pelo novo sistema público de saúde, 
calcada em grande elevação da produtividade/produção e utilização 
dos serviços, não vem trazendo no seu bojo as mudanças estruturais 
no modelo de atenção orientadas pelo conjunto dos princípios e 
diretrizes do SUS, mas sim, mudanças ainda funcionais que tensio-
nam mas não conseguem mudar os interesses e estruturas básicas 
do modelo “pré-SUS”.

Na média nacional, a Atenção Básica à Saúde não consegue 
planejar-se nem realizar-se em direção à universalidade, nem para 
atingir alta resolutividade (85 a 90% das necessidades de saúde), 
mas na população abaixo da linha da pobreza e com baixíssima 
resolutividade. Por isso, não ruma para vir a ser a porta de entrada 
predominante nem o maior fator estruturante do sistema, e cede 
espaço para deletério descolamento entre o Programa de Saúde da 
Família (PSF) e a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Os serviços assistenciais de média e alta complexidade, tanto eletivos 
como de urgência, congestionam-se com filas de espera desumanas, 
iatrogênicas, frequentemente letais e com alto desperdício, porque ab-
sorvem o indevido papel de porta de entrada e atendimento maciço 
de casos evitáveis ou desnecessários. Esses serviços também não se 
encontram planejados e realizados no rumo da referência e qualificação 
da Atenção Básica, pelo contrário, são em regra remunerados por pro-
dução, a maior parte a valores abaixo de seu custo, mantendo o perfil 

da oferta incongruente com as necessidades da população. Os gestores 
descentralizados e trabalhadores de saúde vivem tensão e angústia de 
tentar completar valores defasados da tabela federal de procedimentos 
e tentar atender à demanda já reprimida dos casos graves e urgências, 
pouco ou nada restando de recursos para o atendimento eletivo e 
preventivo, que levaria à redução dos casos graves e urgências.

Torna-se forçoso reconhecer que a inquestionável e benfazeja 
inclusão social no sistema público de saúde, espelhada em cifras 
marcantes de população coberta por equipes de saúde de família, 
número de equipes e de agentes comunitários de saúde e a produção 
de ações e serviços, não traduz necessariamente mudança no modelo 
tradicional de atenção à saúde, e nem mesmo a existência de um 
processo ou rumo consistente para se chegar a essa mudança, mas 
sim, mera expansão e “modernização” do velho modelo. Assim sendo, 
o desafio é como tomar este movimento e práticas de inclusão como 
força motriz de mudança do modelo, em alianças estratégicas com 
outras forças motrizes dentro e fora do sistema público de saúde. 

Nestes 20 anos do SUS, a classe média, os trabalhadores sindi-
calizados e os servidores públicos vão consolidando sua opção pelos 
planos privados de saúde e fragilizando ou anulando sua participação 
nas mobilizações a favor do sistema público. Os princípios e diretrizes 
da integralidade, da equidade, da regionalização e da participação 
dos Conselhos de Saúde na formulação de estratégias têm sua imple-
mentação dispersada entre poucas iniciativas, pontuais e/ou frágeis 
e/ou confusas, quando comparadas à implementação dos princípios 
da universalidade e descentralização. A concepção estratégica da 
equidade enquanto caminho para a universalidade permaneceu no 
âmbito de alguns poucos teóricos ou pensadores/estrategistas com base 
no ideário da reforma sanitária, o que talvez tenha contribuído para 
que, na grande inclusão social do sistema público de saúde, tenha 
predominado o modelo anterior de atenção à saúde.

As milhares de experiências locais exitosas com algumas centenas 
de milhares de atores envolvidos, somadas aos esforços que vêm sendo 
realizados nos últimos anos, de implementação da regionalização, por 
conta de Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em algumas 
unidades federadas, revelam um patamar de rumos de construção 
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do SUS ao que tudo indica irreversível, apontando para um futuro 
de implementação conjunta e articulada de todos os princípios e 
diretrizes do SUS. Este futuro permanece, contudo, à espera de um 
salto de qualidade ou “virada” estratégica na política pública de saúde, 
que adote como rumo real o modelo de atenção calcado no conjun-
to dos princípios e diretrizes do SUS, e para tanto, mude o rumo 
do atual modelo de gestão atrelado ao subfinanciamento federal, à 
gestão pública de estrutura atrasada e antissocial, e à promiscuidade 
da relação público-privado.

As três causas estruturais a serem enfrentadas
O subfinanciamento federal

Comprovou-se como estratégia estruturante desde 1990, macroe-
conômica, da financeirização dos orçamentos públicos, com inúmeras 
intervenções político-administrativas, destacando-se:

 � Desconsideração da indicação no Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição Federal de no mínimo 30% 
do Orçamento da Seguridade Social (OSS) para o SUS.

 � Retirada, em 1993, da participação da contribuição previdenciária, 
maior fatia do OSS, da base de cálculo do financiamento do SUS, 
que historicamente era por volta de 25% dessa fatia.

 � “Passa-moleque” em 1996, de desvio da CPMF recém-aprovada 
para a Saúde, com redução de outras contribuições sociais – Con-
tribuição sobre o Faturamento (COFIN) e Contribuição sobre o 
Lucro Líquido (CSLL).

 � Imposição federal, em 2000, nas negociações para a aprovação da 
EC nº 29, de calcular sua contrapartida com base na variação 
nominal do PIB (que perde para o crescimento populacional e 
a inflação), pressionando a contrapartida com base em porcenta-
gem da arrecadação, somente para os Estados, Distrito Federal e 
municípios, respectivamente, de 12% e 15%.

 � Férrea pressão sobre o Congresso Nacional para não aprovação 
dos projetos de Lei nº 01/2003 e 121/2007, com base em 10% da 
Receita Federal Corrente Bruta, escalonados nos quatro primeiros 
anos em 8,5%, 9%, 9,5% e 10%. Se aprovada a regulamentação 
conforme dispõem esses projetos, já em 2008 o SUS contaria 

com aproximadamente R$ 59,9 bilhões federais e não os R$ 
48,4 bilhões dotados, ainda muito aquém dos R$ 106,6 bilhões 
federais indicados como mínimo no ADCT (Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias) da Constituição Federal, mas com 
perspectivas de refazer a segurança dos gestores, trabalhadores de 
saúde e dos Conselhos de Saúde na retomada do rumo inicial. 
Esta férrea pressão, exercida antes da extinção da CPMF (ao final 
de 2007), prosseguiu, apesar da continuidade no ritmo arrecada-
tório com compensações no recolhimento do Imposto sobre as 
Operações Financeiras (IOF) e CSSL e outras, que possibilitaram 
a carga tributária (% da arrecadação no PIB) passar de 34,7% 
em 2007 para 35,8% em 2008.

 � Apresentação ao Congresso Nacional, em 2008, pelo governo, da 
PEC nº 233 da Reforma Tributária, que mantém o caráter regres-
sivo e extingue as contribuições sociais, colocando no seu lugar 
estrutura de impostos que diminuirá ainda mais o financiamento 
federal da Saúde, Educação e Assistência Social. 
Este conjunto de políticas administrativas, sob a lógica da finan-

ceirização dos orçamentos públicos, mantém o Brasil entre os pou-
quíssimos países com financiamento privado na Saúde maior que o 
público, ao lado dos EUA. Sessenta por cento da carga tributária é 
de origem federal mas os estados, DF e municípios vêm colocando 
mais recursos no SUS do que a esfera federal. Esta estratégia federal 
estruturante, no âmbito da financeirização dos orçamentos públicos, 
não justifica mas contextualiza a reação adversa de vários estados 
que ainda não cumprem a obrigação constitucional do mínimo de 
12% dos seus impostos para a Saúde e/ou desoneram com recursos 
do SUS outros setores, como pagamento dos servidores inativos, sa-
neamento básico e outros, sob a complacência federal do Executivo, 
do Legislativo e do Judiciário. 

A reforma do Estado inconclusa e 
o predomínio do velho modelo de gestão pública

Após as primeiras mudanças positivas no modelo de gestão pública 
da saúde, ainda no âmbito sistêmico, até 1994, o processo reformista 
não prosseguiu com a mesma lógica no âmbito da gestão/gerência da 
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prestação de serviços públicos. No âmbito sistêmico, foram criados 
até 1994, os fundos de saúde com os repasses fundo a fundo, as co-
missões intergestores (tripartite e bipartite), a extinção do INAMPS, 
que propiciou a direção única em cada esfera de governo, e a im-
plementação de intensiva descentralização de responsabilidades, com 
ênfase na municipalização, e a criação dos Conselhos de Saúde nos 
estados, DF e municípios. No âmbito da direção/gerência da pres-
tação de serviços, os gestores descentralizados e seus Conselhos de 
Saúde viram-se frente às heranças seculares da administração pública 
direta e indireta, do centralismo, burocratismo, patrimonialismo e 
cartorialismo, com insustentável lentidão de respostas às necessidades 
e demandas populacionais e desperdício de recursos nas atividades-
meio em detrimento das finalísticas.

Um vasto, confuso e anacrônico cipoal de leis, decretos, porta-
rias e resoluções acumulados de forma centralizada há um século, 
e respectivas jurisprudências, não raro conflitantes entre si, balizam 
as decisões político-administrativas referentes à peça orçamentária, 
à execução orçamentária, às lógicas do investimento e do custeio 
(quase sempre desarticuladas entre si), às licitações, aos concursos 
públicos, à gestão do pessoal e do trabalho em saúde (estatutários, 
celetistas e terceirizados, indistintamente precarizada, o que é agravado 
pelo conflito entre limitações impostas pela Lei da Responsabilidade 
Fiscal, e a Lei Orgânica da Saúde). A fundamental responsabilidade 
do planejamento em regra permanece distorcida e periférica, por 
apoiar-se mais em séries históricas de demanda moldada por oferta 
centrada em interesses, na maior parte descolados das necessidades 
reais da população. Esta situação anacrônica, que predomina na ad-
ministração pública direta e indireta e no modelo de gestão pública 
do SUS, pode e deve ser superada por meio de reforma do Estado e 
da gestão pública “por dentro do Estado”, o que ainda não aconteceu, 
e isso é importante causa da dificuldade de “este” Estado dar conta 
da implementação plena dos avanços constitucionais.

A reforma “por dentro do Estado” possibilitaria ao gestor estadual 
e municipal do SUS relacionar-se de modo mais consequente com a 
direção/gerência das unidades públicas prestadoras de serviços integrais 
de saúde (promoção, proteção e recuperação), com os balizamentos:

1. estabelecimento de metas anuais de produção/utilização de servi-
ços conforme as necessidades da população por atenção integral 
e equitativa à sua saúde, de acordo com as realidade regionais ou 
microrregionais;

2. pactuação com o Conselho de Saúde de indicadores de qualidade 
dos serviços, satisfação dos usuários, de prioridades e etapas de 
acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, assim como 
o método de cálculo dos custos dos serviços;

3. repasse de recursos para a unidade pública prestadora de serviços 
de acordo com o cumprimento das metas pactuadas e indicadores 
de qualidade, a valores não inferiores aos custos do serviço;

4. remuneração dos serviços com base no cumprimento das metas 
pactuadas, ficando o pagamento por produção (tabela) sobre 
excepcionalidades a serem definidas e orientadas;

5. caracterização das unidades públicas prestadoras de serviços de 
acordo com as diretrizes gerais da tripartite e estaduais das bipar-
tites, no âmbito da promoção, proteção e recuperação da saúde, 
segundo sua densidade tecnológica e porte gerencial;

6. regramento dos concursos públicos e outros processos seletivos 
e dos planos de carreiras, cargos e salários, para os estatutários 
e para os celetistas de acordo com as diretrizes gerais da tripar-
tite e estaduais das bipartites, inclusive quanto a indicadores de 
desempenho na remuneração dos trabalhadores de saúde, como 
também medidas efetivas garantidoras da responsabilidade dos 
trabalhadores de saúde perante o direito à saúde e pelo cuidado 
de promoção, proteção e recuperação oportunas à saúde de cada 
usuário do SUS e da coletividade adscrita;

7. estabelecimento de autonomia gerencial para as unidades públicas 
prestadoras de serviços, delimitada e direcionada para a realização 
da universalidade conjugada com a integralidade e equidade, da 
alta resolutividade na Atenção Básica à Saúde, para a inserção 
na articulação e funcionamento das redes regionais de cuidados 
integrais à saúde, e da desprecarização da gestão do trabalho na 
saúde tanto nos servidores estatutários como nos celetistas, alte-
rando inclusive a Lei da Responsabilidade Fiscal, e excepcionando 
a gestão descentralizada do SUS; e
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8. contrato de metas ou de gestão entre o gestor do SUS (esfera 
de governo) e a direção/gerência da unidade pública prestadora 
de serviços (extensivos aos prestadores privados complementares)
Esta reforma “por dentro” do Estado diz respeito necessariamen-

te à efetivação da atuação dos gestores e Conselhos de Saúde, na 
formulação de estratégias nas três esferas de governo, assim como 
do acompanhamento e controle da prestação de serviços de modo 
pró-ativo, no decorrer da própria prestação, por meio de indicadores 
a serem observados, e não somente de relatórios de estatísticas de 
serviços já prestados e relatórios de gestão. Quanto à atuação dos 
Conselhos de Saúde na formulação das estratégias e controle da exe-
cução das políticas, o maior desafio é o de enfocar nessa atribuição 
as causas estruturais da não implementação por igual do conjunto 
dos princípios e diretrizes do SUS, o que vem desviando seu rumo 
para um SUS pobre para os pobres e complementar para os afiliados 
aos planos privados.

Os exemplos acima dizem respeito também à reforma da gestão 
pública da saúde “por dentro do Estado”, tornando-a mais republicana 
e social, e por isso, capaz de implementar efetivamente os avanços 
constitucionais. A gestão pública, assim fortalecida e experiente, de-
finiria então as responsabilidades públicas operacionais que poderiam 
ou não ser delegadas em caráter complementar a entes privados sob 
contrato de gestão com o gestor do SUS e respectivo controle e re-
gulação, sem “satanizá-los” com a privatização do Estado. Contudo, 
em 1995/1997, foram criados entes privados – Organizações Sociais 
(OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 
e outros – que passaram a receber delegações de responsabilidades 
estatais, para operarem capacidade instalada estatal, cujo Estado é 
reconhecidamente limitado, inexperiente e frágil enquanto contratante, 
e permanece não reformado. A essa precipitada criação de novos entes 
privados, deu-se o nome capcioso de Reforma do Estado, por gover-
nantes deslumbrados com a panaceia das privatizações antinacionais 
e antissociais dos anos 90. Serviu, na Saúde, para contemporizar e 
desfocar as atenções, da grave crise da gestão dos hospitais públicos, 
com a apresentação de algumas “vitrines” de gerência moderna. Bem 
anteriormente e de modo mais vulnerável aos interesses de mercado, 

as fundações privadas de apoio a hospitais públicos universitários 
vinham de alguma maneira cumprindo papel similar.

Como a história da sociedade e Estado não é linear e esta inversão 
já está dada, talvez o desafio da implementação do SUS deva ser redo-
brado para efetivar a reforma “por dentro do Estado” e no percurso, 
em correlação de forças sociais e políticas mais favoráveis, retomar 
com novo foco a questão das fundações privadas de apoio, das OSs 
e OSCIPs, cuja acumulação de experiências gerenciais e de geração 
e incorporação de tecnologias não deve ser subestimada, com vistas 
à sua desprivatização ou torná-las efetivamente complementares do 
planejamento e realização do sistema público. Seria como incorporar 
essas “vitrines” na lógica da construção do sistema público em todos 
os níveis da atenção integral, readequando seus modelos gerenciais e 
generalizando-as para “vitrines” de sistemas regionais de saúde. É neste 
contexto e perspectiva que nos parece dever ser debatida e direcio-
nada a criação de fundações estatais de direito privado ou similares. 

Cabe, por final, lembrar que as características atrasadas e anacrô-
nicas do Estado brasileiro referidas aqui são, antes disso, as caracte-
rísticas da própria sociedade brasileira, onde se disputa o poder de 
modo fragmentado, corporativista e individualista, e onde o Estado 
é o instrumento mais eficaz para o exercício do poder, e não mais 
que instrumento.

A promiscuidade da relação público-privado
A mesma estruturação histórica anacrônica do Estado brasileiro 

referida anteriormente, sobretudo no Executivo federal, com conota-
ções ainda imperiais, e também no Legislativo e Judiciário, mantém 
larga e obscura rede de entrelaçamentos entre a coisa pública e a 
coisa privada, desde os particularismos, corporativismos, nepotismos 
próprios do patrimonialismo e burocratismo, que vicejam como cultura 
da própria sociedade, marginalizando a coisa pública (Res-publica), 
até a franca e incontrolada ingerência dos lobbies de mercado e nos 
últimos anos, do sistema financeiro e especulativo.

Na saúde, sob influência do modelo dos EUA após a Segunda 
Guerra Mundial, a compra estatal de bens e serviços no mercado 
vem sendo crescente e, no caso dos serviços médico-hospitalares, por 
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produção mediante tabela de procedimentos, com valores na maior 
parte subestimados perante os custos, enquanto método grotesco e 
atrasado de ajuste às disponibilidades orçamentárias públicas. Nos anos 
60/70, empréstimos federais subsidiados à construção e equipagem 
de hospitais e laboratórios privados, atrelados à imediata contratação 
pela Previdência Social para prestação de serviços aos trabalhadores do 
mercado formal, repercutiram em explosiva expansão da rede privada 
e desastrosa precarização dos hospitais e ambulatórios próprios da Pre-
vidência Social, assim como o desvirtuamento da ampla e importante 
rede social de hospitais filantrópicos e beneficentes, que passaram a 
depender crescentemente dos contratos com a Previdência Social e das 
leis de mercado sob pressão dos corpos clínicos fragmentados pelo 
liberalismo das especialidades médicas. Nos anos 70/80, iniciou-se a 
criação de fundações privadas de apoio, vinculadas a hospitais uni-
versitários públicos, passando a vender serviços públicos no mercado 
e criando no mesmo hospital uma segunda porta de admissão, com 
menor espera e maior conforto de acolhimento. A partir dos anos 
90, as empresas operadoras de planos privados, que a partir do ABC 
paulista expandiam-se normalmente, tiveram essa expansão geome-
tricamente estimulada pela área econômica dos governos desde então 
e pela “onda” dos nichos de mercado, quando os convênios coletivos 
dessas operadoras com empresas industriais e comerciais passaram 
também a visar a contenção dos gastos previdenciários com saúde 
dos trabalhadores e a partir de 1990 de toda a população, com o 
Orçamento da Seguridade Social. Essa expansão chegou a mais de 
duas mil operadoras nos dias de hoje (em 2007, 106 delas estavam 
registradas como filantrópicas), com a qualidade da assistência prestada 
crescentemente regulada e mantida pela Agência Nacional de Saúde 
(ANS), restando ainda quase um quarto dos afiliados às operadoras, 
com assistência insatisfatória ou precária, aproximadamente 48 milhões 
de afiliados (25% da população). Os principais instrumentos desse 
estímulo foram desonerações financeiras aos agentes de mercado: 
prestadores de serviços médico-hospitalares privados, consumidores 
e intermediários (operadoras dos planos privados). Exemplos: 
a. não ressarcimento pelas operadoras ao SUS dos gastos públicos com 

afiliados das operadoras assistidos pelo SUS, conforme dispõe a Lei;

b. contrapartida de recursos públicos no financiamento de planos 
privados dos servidores da administração direta e indireta, incluindo 
as estatais, o Congresso Nacional e os Tribunais Superiores do 
Judiciário e do Legislativo;

c. dedução no Imposto de Renda sobre as Pessoas Físicas (IRPF) e 
Imposto de Renda sobre as Pessoas Jurídicas (IRPJ) dos gastos 
com saúde no mercado; e 

d. isenções de contribuições sociais para operadoras e hospitais fi-
lantrópicos e beneficentes de maior porte (quando credenciados 
por operadoras de planos privados). 
Pesquisas em andamento – Receita Federal, Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE), DATASUS (Banco de Dados do MS), 
Sistemas de Informações em Saúde/MS e outras – indicam que a 
soma dos valores dessas desonerações às custas de recursos públicos 
ultrapassou, em 2008, o valor correspondente à diferença entre os 
8,5% iniciais da Receita Corrente Bruta da União pleiteados pelo 
movimento da Reforma Sanitária brasileira para a regulamentação 
da EC-29 (aprovados no Senado e em três comissões da câmara dos 
Deputados), e o orçamento do Ministério da Saúde (MS). Em outro 
ângulo, esta soma de valores corresponde a mais de 20% de todo o 
faturamento anual do conjunto de todas as operadoras privadas de 
planos e seguros de saúde.

Acresce-se a esses subsídios um novo papel da ANS, que é o de 
organizar, disciplinar e facilitar significativos empréstimos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a hospitais priva-
dos de grande porte credenciados por operadoras privadas de planos 
e seguros de saúde e às próprias operadoras, além do anúncio, pela 
Caixa Econômica Federal (CEF), de que lançará no mercado planos 
privados de saúde mais baratos.

A desregulamentação e promiscuidade na relação público-privado 
são também ressaltadas no fluxo de demanda de afiliados dos planos 
privados nos serviços do SUS de maior complexidade e custos, com 
filas e esperas tanto menores quanto maiores são os preços dos planos 
privados e extratos sociais dos afiliados. É ressaltado também na su-
perposição (72% dos hospitais privados credenciados pelas operadoras 
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de planos privados), com contratos pelo poder público para usuários 
do SUS, com diferentes valores, burocracias, contabilidades, condutas 
e critérios de provisionamento pelo prestador.

Enfim, os limites e interfaces entre o interesse e métodos de cará-
ter público e o de caráter privado em nosso país encontram-se ainda 
extremamente indefinidos, obscuros e sem fóruns de representações 
legítimas da sociedade e Estado, capazes de debater democrática 
e transparentemente esses limites, o papel do Estado, o papel do 
mercado, o pacto social e os marcos regulatórios com transparência 
e participação social. Uma simulação inicial para reflexão sobre este 
ângulo, no contexto de uma virada, seria um conjunto de providên-
cias político-administrativas do Governo Federal, de implementação 
simultânea por etapas pactuadas, de:
a. os oito balizamentos propostos no subitem “A reforma do Estado 

inconclusa e o predomínio do velho modelo de gestão pública”, 
para superação do velho modelo de gestão pública, que por si 
inicia redefinição da relação público-privado, por conta da simples 
ocupação pelo Estado da sua natureza pública;

b. redução dos atuais mecanismos gerenciais e administrativos facilita-
dores da promiscuidade da relação aqui exemplificada, inclusive as 
polpudas desonerações (subsídios públicos) aos agentes de mercado 
dos planos e seguros privados de saúde, recambiando esses os 
recursos para a implementação dos oito balizamentos referidos; e

c. no processo de redefinição das relações, substituir a promiscuidade 
predatória por identificação de áreas de interesses comuns ao pú-
blico e ao privado de forma transparente, participativa, negociada 
e pactuada. Por exemplo: produção de serviços com economia de 
escala que viabiliza menores custos e maior controle de qualidade, 
mas mantendo investimentos estratégicos destinados à acessibili-
dade da população não coberta pela escala; pesquisa tecnológica; 
avaliação tecnológica; protocolos de condutas diagnósticas e te-
rapêuticas e outros. Nessa linha, torna-se decisiva a definição de 
responsabilidades, em nível nacional, de atuação na formulação de 
estratégias, incluindo a da regulação ao nível setorial (público e 
privado na saúde), por parte da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) – MS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CO-

NASS) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS) –, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da 
Agência Nacional de Saúde (ANS), e quais as relações a serem 
construídas entre a CIT, o CNS e a ANS, no amplo espaço já 
dado pelos atos legais que os criou.

A política de saúde dominante 
a partir de 1990: é possível uma “virada”? 

Os dois modelos emblemáticos de políticas públicas de Esta-
do convivem complementarmente em quase todos os países: o de 
transferência de renda, que subsidia com recursos públicos a faixa 
populacional de menor renda para que ela integre o mercado de 
consumo de bens e serviços essenciais à sobrevivência, e o da or-
ganização e funcionamento de sistemas públicos de oferta universal 
de serviços essenciais com base nos direitos humanos, como saúde, 
educação, previdência social, segurança pública, saneamento básico, 
meio ambiente e outros. 

Ambos os modelos têm-se mostrado imprescindíveis, e a tendência 
mundial constatada é de predomínio de sistemas públicos univer-
sais, de acordo com o grau de consciência social dos direitos, da 
democratização do Estado, do controle social e do próprio processo 
civilizatório. Esta tendência se encontra tipificada no modelo “euro-
peu”, que além de quase todos os países europeus, abrange Canadá, 
Costa Rica, Panamá e se estende hoje à Austrália e Nova Zelândia. 
Influenciou fortemente o Brasil nos anos 1980, no bojo da grande 
mobilização social pela democratização do Estado, amplo debate na-
cional e aprovação da Constituição Federal e seu capítulo da Ordem 
Social, onde figuraram a Seguridade Social e o SUS.

A partir de 1990, desembarca explicitamente em nosso país a 
então irrefreável onda internacional da globalização neoliberal, da 
financeirização dos orçamentos públicos e do Estado mínimo (para 
as políticas sociais e de desenvolvimento sustentado). O recém-criado 
SUS tem sua implementação desde então circunscrita à contra-hege-
monia perante outra hegemonia emergente, abordada anteriormente. 
Esta hegemonia significa a retomada do modelo estadunidense de 
políticas públicas, com base na compra de bens e serviços de saúde 



Por uma sociedade cuidadora434

Nelson Rodrigues dos Santos

Por uma sociedade cuidadora 435

SUS 2010: espaço para uma virada?

no mercado (em nosso país, acrescida de compras públicas), que aqui 
vinha se instalando após a Segunda Guerra Mundial de modo rude, 
e que após 1990, se desenvolve com maior competência estratégica.

Não por outro motivo, observa-se no decorrer dos últimos 20 anos, 
predominância crescente no discurso oficial midiático, da transferência 
de renda aos mais pobres como o grande sucesso, quase sinônimo de 
“Políticas Sociais”, ao lado de citações evasivas, inconsistentes e pontu-
ais, nos momentos de crises agudas, com respeito às políticas públicas 
voltadas para sistemas públicos de atenção universal: saúde (SUS), 
educação, segurança pública, transporte público, habitação e outros.

Os justos e bem-sucedidos programas de transferência de renda: 
Bolsa-Família (mais de 12 bilhões de reais anuais para mais de 12 
milhões de famílias), o Benefício de Prestação Continuada (mais de 
19 bilhões anuais para mais de quatro milhões de idosos e portadores 
de deficiências abaixo da linha da pobreza), a atualização do salário-
mínimo e outros, em sociedade das mais desiguais do planeta, até de-
veriam ser mais volumosos, inclusive por contribuírem marcadamente 
na imprescindível ativação do mercado interno. Outra transferência 
de renda, por meio de outros mecanismos, cresceu exponencialmente 
nestes 20 anos, contemplando uma “nova classe” caracterizada no 
mesmo prazo: os credores e rentistas da dívida pública, no âmbito 
da hegemonia financeira, para os quais vêm sendo escoados entre 
160 e 170 bilhões de reais ao ano.

Destaque iniludível nestes 20 anos é o de que a área econômi-
ca (alguns ministérios) de todas as gestões governamentais, desde 
1990, nucleou as reais políticas públicas de Estado, mais presentes 
nas entrelinhas do que nas linhas da Constituição/88. Entre os 
graves equívocos e/ou justificativas da área econômica, está a de 
que a duplicação e complementaridade entre os sistemas público e 
privado de saúde geram, como argumentam, redução das pressões da 
demanda ao sistema público e consequentes pressões pelo seu finan-
ciamento mais justo, ao contrário do que vêm indicando pesquisas 
no âmbito da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que abrange os países mais desenvolvidos e 
alguns em desenvolvimento.

Política pública de saúde: sua realização
Seguem aqui esquematicamente, tópicos para reflexão acerca do 

espaço político e legal da formulação de estratégias. 

 � Rumo maior: sociedade e Legislativo; Constituição Federal; leis 
complementares.

 � Rumos adicionais: sociedade e Executivo; decretos, portarias, 
resoluções; (normatividade); formulação de estratégias

 � Estratégias congruentes (exemplos): ordenação da descentrali-
zação; comissões intergestores; fundos de saúde e repasses fundo 
a fundo; direção única em cada esfera de governo; elevação da 
capacidade de gestão descentralizada.

 � Estratégias incongruentes (exemplos): retração do financiamento 
federal; manutenção do arcaísmo do gerenciamento público dos 
estabelecimentos públicos de saúde; altos subsídios públicos à 
produção e consumo de planos e seguros privados de saúde; largo 
predomínio da remuneração por produção (tabela) na oferta de 
serviços assistenciais de média e alta complexidade; dispositivo da 
Lei da Responsabilidade Fiscal, que limita a ampliação do pessoal 
de saúde dos municípios; extensa terceirização e precarização da 
gestão do pessoal de saúde, celetista e estatutário.

Reforma do estado para o século 211

As forças de mercado, embora imprescindíveis na geração de 
oportunidades, mostram-se insuficientes para garantir o acesso a to-
dos. Não há dúvidas de que, neste contexto, a presença renovada do 
Estado se faz necessária. Mas que Estado? Um equívoco seria tratar 
o Estado com as mesmas premissas do século passado.

Novas premissas:2

- promoção da isonomia nas condições de competição no mercado, 
reinventando-o;

1 Extrato de recente artigo de Marcio Pochmann, presidente do IPEA.
2 Essas premissas implicam mudança de relação sociedade-Estado e de reforma do Estado 
para o século XXI.



Por uma sociedade cuidadora436

Nelson Rodrigues dos Santos

Por uma sociedade cuidadora 437

SUS 2010: espaço para uma virada?

- matriciamento territorial das políticas públicas universais de saúde, 
educação, trabalho, transporte e outras;

- reforma tributária progressiva, diminuindo a incidência na pro-
dução e consumo e aumentando nas novas formas de riqueza e 
no patrimônio; e

- renovação do sistema de financiamento público e dos fundos 
públicos, o estatal e o comunitário, em função das realidades 
socioeconômicas do século XXI.

Desafios e proposições finais
 � Como desencadear e avançar, hoje, nas entidades da sociedade 

civil e nos formadores de opinião, incluindo os trabalhadores 
sindicalizados, os servidores públicos e a classe média, o debate 
dos direitos sociais além dos direitos corporativos e individuais, 
tal qual se avançava nos anos 1980? 

 � Como esses fortíssimos segmentos da sociedade, decisivos para o 
sucesso da implementação da política pública de saúde, a partir 
das suas próprias expectativas e posicionamentos nos anos 80, 
avaliam os posicionamentos, reivindicações e lutas sociais dos seus 
congêneres em países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, 
Alemanha, Canadá, Suécia e tantos outros?

 � Como avançar na formação da consciência das necessidades e dos 
direitos humanos? E na consciência do pertencimento no âmbito 
da política pública de saúde?

 � Qual o imaginário, esperanças e disposições nos segmentos da 
sociedade, hoje, quanto ao interesse público, ao Estado e seu 
papel, e à democratização do Estado?

 � Como promover a adesão ao debate, à duvida e à busca coletiva 
de um projeto nacional de desenvolvimento?

 � Os debates públicos em torno das plataformas eleitorais para o 
Legislativo e para o Executivo, especialmente no nível nacional, 
constituem espaços fundamentais para formulação de compromis-
sos, objetivos e metas? Como as entidades da Reforma Sanitária, e 
dos movimentos sociais, as fundações dos partidos mais expressivos 
e os Conselhos de Saúde participaram desses debates e pressões, 
nos processos eleitorais de 1988 e 2002? Após os balanços recentes 

dos 20 anos do SUS, entre o instituído em 1988/1990 e o “real”, 
há espaços a serem construídos em 2010?

 � Em recente pesquisa social do PNUD/ONU no Brasil, em amostra 
de 500 mil brasileiros, foi incluída a pergunta aberta: “o que deve 
mudar no Brasil para sua vida melhorar de verdade?” Consolida-
do das respostas: “respeito, justiça, paz, ausência de preconceito, 
humanidade, amor, honestidade, valor espiritual, responsabilidade 
e consciência”. Esta resposta revela surpreendente expectativa por 
novos valores sociais, mas ainda dispersa e desencantada enquanto 
chama motriz dos movimentos coletivos. Um dos elevados sentidos 
do Programa Nacional de Humanização no SUS desenvolve-se 
neste fundamental espaço coletivo.

 � Quanto à retomada do rumo traçado pela Constituição e Lei 
Orgânica da Saúde, com as necessárias forças político-sociais para 
avançar, é oportuno lembrar que os 20 anos de esforços ainda 
contra-hegemônicos coerentes com esse rumo, “tirando água das 
pedras”, acumularam inestimável capacidade de gestão sobretudo 
na gestão descentralizada, que se encontra espelhada no Pacto pela 
Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, debatido por mais de um 
ano e aprovado em fevereiro/2006 pelos gestores e Conselhos de 
Saúde nas três esferas de governo. As disposições de avanços em 
estratégias e gestão constantes nesse pacto histórico vêm conse-
guindo “juntar os cacos” resultantes da atual política hegemônica 
referida no início deste texto, assim como aprofundar alianças a 
favor do SUS e delinear amplo leque de objetivos e meios, entre 
os quais, as alternativas coerentes com o “SUS Constitucional” 
também referidas aqui.

 � O eixo estratégico no componente gestão desde pacto é a reali-
zação da diretriz constitucional da hierarquização/regionalização 
– implementação de redes regionais de cuidados integrais à saúde 
– que vem exigindo da Tripartite o aclaramento e a competência 
de pactuação de diretrizes gerais em nível nacional, balizadoras 
da autonomia das Bipartites para formularem diretrizes, estratégias 
e pactuações orientadoras da implementação das redes regionais, 
consonantes com as realidades de cada estado e região (socioeconô-
micas, demográficas, epidemiológicas e da capacidade instalada do 
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SUS). O avanço do processo da organização e funcionamento dos 
colegiados de gestão regional (CGRs) vem revelando a importância 
de a Bipartite também assumir o aclaramento e a competência 
de pactuação de diretrizes gerais em nível estadual, balizadoras 
de autonomia dos CGRs para formularem estratégias e pactua-
ções consonantes com as realidades e singularidades regionais e 
microrregionais. O avanço deste processo vem-se dando de modo 
não linear, tenso e muitas vezes dúbio, devido à permanência da 
hegemonia do subfinanciamento, reforma do Estado paralisada e 
promiscuidade da relação público-privado. 

 � Quando amadurecerem e aproximarem as condições para a “vira-
da”, haverá provavelmente uma agradável surpresa: a capacidade 
de gestão já acumulada, acrescida das inovações (algumas já 
aqui delineadas), proporcionará bases de financiamento menores 
que as vigentes nos países com sistemas públicos avançados. Em 
simulação aproximada desta previsão, ao dobrarmos os US$ per 
capita em primeira meta (333 para 666) e triplicarmos em segunda 
meta (666 para 999), estaremos muito provavelmente nivelando o 
modelo de atenção e de gestão entre os melhores do mundo, sem 
exigência obrigatória de chegar à média dos US$ 2.000 verificada 
no ”modelo europeu”. 
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Os Sentidos da Integralidade: 
algumas reflexões acerca de valores 

que merecem ser defendidos1

RUBEN  ARAUJO DE MATTOS

Introdução
O que é integralidade? Poderíamos dizer, numa primeira apro-

ximação, que é uma das diretrizes básicas do Sistema Único de 
Saúde (SUS), instituído pela Constituição de 1988. De fato, o texto 
constitucional não utiliza a expressão integralidade; ele fala em “aten-
dimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais” (BRASIL, 1988, art. 198). Mas o 
termo integralidade tem sido utilizado correntemente para designar 
exatamente essa diretriz. 

A Constituição de 88, que se tornou conhecida como a Consti-
tuição Cidadã, tem como uma de suas marcas o reconhecimento de 
muitos direitos de cidadania. A saúde, por exemplo, é reconhecida 
como direito de todos e um dever do Estado. De acordo com o texto 
constitucional, deveria caber ao Estado a tarefa de garantir a saúde 
para todos, através de políticas sociais e econômicas voltadas tanto 
para a “redução do risco de doença e de outros agravos”, quanto “ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. É nessa segunda perspectiva que a Consti-
tuição reconhece a relevância pública das ações e serviços de saúde, e 
delineia um sistema único (o SUS), integrado pelas ações e serviços 
públicos de saúde, mas do qual também podem participar, em caráter 

1 Dedico este trabalho à memória de Piquet Carneiro, médico, professor e homem de visão, 
que sempre soube defender, praticar e ensinar a integralidade.
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complementar, instituições privadas. O que caracteriza esse Sistema 
Único de Saúde (que de modo algum é o único sistema de saúde 
no Brasil) é seu financiamento público. Esse sistema único de saúde 
estaria organizado em torno de três diretrizes: a descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo; o atendimento integral; e 
a participação da comunidade.

Esse arcabouço não refletia as posições que à época ganhavam 
destaque no debate internacional sobre como deveriam ser as políticas 
de saúde, sobretudo nos países em desenvolvimento. Pelo contrá-
rio, após quase uma década de propostas de ajustes estruturais, de 
avanço das idéias neoliberais, o debate internacional parecia sugerir 
fortemente a redução da presença governamental, tanto na economia 
como em algumas questões sociais. Postura que ao final da década 
de 80 chegava às propostas de redução da participação do Estado 
na saúde, revertendo as expectativas suscitadas pela conferência de 
Alma-Ata. Assim, em 1987, o Banco Mundial publicava um texto 
provocativo, no qual afirmava categoricamente que 

“a abordagem mais comum para os cuidados de saúde nos países 
em desenvolvimento tem sido tratá-lo como um direito do cidadão 
e tentar prover serviços gratuitos para todos. Essa abordagem geral-
mente não funciona” (WORLD BANK, 1987, p. 3).

É, pois, evidente o contraste entre a posição brasileira e a posição 
defendida, por exemplo, pelo Banco Mundial. Mas não deixa de ser 
interessante registrar que, embora concebidas com perspectivas con-
traditórias, a proposta universalista expressa na Constituição brasileira 
e algumas propostas mais restritivas (como as defendidas pelo Banco 
Mundial nos anos 90) partilham de algumas diretrizes comuns: a 
defesa da descentralização e da participação popular. Isso nos leva a 
pensar que muitas das suas diferenças girem em torno da adesão ou 
não ao princípio da integralidade. Exatamente por essa hipótese é 
que talvez seja oportuno refletir sobre os sentidos atribuídos à inte-
gralidade, com vistas a identificar as marcas específicas das políticas 
e das práticas que relacionamos à integralidade. E, desta forma, con-
tribuir para o debate sobre a existência de uma certa especificidade 
na reforma sanitária brasileira e no projeto societário que a move.

Mas o texto constitucional não é senão um marco num proces-

so mais amplo de lutas políticas travadas na arena nacional, pelo 
menos desde a década de 70. A concepção de saúde como direito 
de todos no Brasil não é simplesmente uma abordagem tradicional, 
como parece insinuar aquele trecho do Banco Mundial. Ela, assim 
como o arcabouço institucional do SUS, deriva das reivindicações 
postas pelo movimento sanitário desde a década de 70, quando, no 
contexto da luta pela redemocratização do país e da construção de 
uma sociedade mais justa, um conjunto expressivo de intelectuais e 
militantes se engajou no esforço de construir uma crítica ao então 
sistema nacional de saúde, às instituições de saúde e às práticas de 
saúde então hegemônicas. Crítica que alimentou o sonho de uma 
transformação radical da concepção de saúde predominante, do 
sistema de serviços e ações de saúde e de suas práticas. Na tentativa 
de realizar esse sonho foram forjados os princípios e diretrizes que 
mais tarde seriam acolhidos no texto da Constituição. 

Voltando à pergunta inicial, diríamos que a integralidade não é 
apenas uma diretriz do SUS definida constitucionalmente. Ela é uma 
“bandeira de luta”, parte de uma “imagem-objetivo”, um enunciado de 
certas características do sistema de saúde, de suas instituições e de suas 
práticas que são consideradas por alguns (diria eu, por nós), desejáveis. 
Ela tenta falar de um conjunto de valores pelos quais vale lutar, pois se 
relacionam a um ideal de uma sociedade mais justa e mais solidária. 

Ainda não respondemos à pergunta inicial. O que fizemos foi 
tão-somente explicitar um dos contextos de uso da expressão, que é 
exatamente aquele que nos interessa neste trabalho. 

Colocar a integralidade como parte de uma “imagem-objetivo” 
que nos moveu e nos move tem uma série de implicações para este 
trabalho. A noção de “imagem-objetivo” tem sido usada na área de 
planejamento para designar uma certa configuração de um sistema 
ou de uma situação que alguns atores na arena política consideram 
desejável. Diferencia-se de uma utopia pelo fato de que os atores que 
a sustentam julgam que tal configuração pode ser tornada real num 
horizonte temporal definido. 

Enuncia-se uma imagem-objetivo com o propósito principal de 
distinguir o que se almeja construir, do que existe. Toda imagem-
objetivo tenta indicar a direção que queremos imprimir à transformação 
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da realidade. De certo modo, uma imagem objetivo (pelo menos as 
imagens-objetivo construídas nas lutas por transformações sociais) 
parte de um pensamento crítico, um pensamento que se recusa a 
reduzir a realidade ao que “existe”, que se indigna com algumas ca-
racterísticas do que existe e almeja superá-las. Os enunciados de uma 
imagem-objetivo sintetizam nosso movimento. Ao enunciar aquilo 
que, segundo nossa aspiração, existirá, a imagem-objetivo também 
fala, embora sinteticamente, daquilo que criticamos no que existe, e 
que nos levou a sonhar com uma outra realidade. 

Mas a imagem-objetivo nunca é detalhada. Ela não se confunde 
com um projeto altamente específico, que indica as nuanças que a 
configuração futura sonhada terá. Ao contrário, ela sempre é expressa 
através de enunciados gerais. Por exemplo, voltando para a imagem-
objetivo que moveu o movimento sanitário, ela propõe a descentra-
lização, sem se preocupar em detalhar se ela assumiria a forma de 
uma municipalização radical, ou se chegaria ao nível dos serviços; 
ela fala em participação popular, sem especificar as formas pela qual 
tal participação se constituiria. As imagens-objetivo funcionam como 
tal exatamente por abarcarem várias leituras distintas, vários sentidos 
diversos. Exatamente por isso ela pode, num certo momento, aglu-
tinar em torno dela atores políticos que comungam de indignações 
semelhantes, mesmo que tenham projetos específicos distintos. 

Dito de outra forma, toda imagem-objetivo é polissêmica, ou 
seja, tem vários sentidos. Sentidos correlatos, sem dúvida, posto que 
forjados num mesmo contexto de luta e articulados entre si. Mas 
sentidos distintos, que permitem que vários atores, cada qual com 
suas indignações e críticas ao que existe, comunguem nessas críticas 
e, pelo menos por um instante, pareçam comungar os mesmos ideais. 
Mais importante do que isso, uma imagem-objetivo não diz de uma 
vez por todas como a realidade deve ser. Ela traz consigo um grande 
número de possibilidades de realidades futuras, a serem criadas através 
de nossas lutas, que têm em comum a superação daqueles aspectos 
que se criticam na realidade atual (que almejamos transformar). 

Integralidade, no contexto da luta do movimento sanitário, parece 
ser assim: uma noção amálgama, prenhe de sentidos. Nessa perspectiva, 
aquela pergunta inicial – o que é integralidade? – talvez não deva ter 

resposta unívoca. Talvez não devamos buscar definir de uma vez por 
todas a integralidade, posto que desse modo poderíamos abortar alguns 
dos sentidos do termo e, com eles, silenciar algumas das indignações 
de atores sociais que conosco lutam por uma sociedade mais justa. 

Mas deve-se dizer de imediato que a luta pela construção de um 
sistema de saúde justo e que concretize o ideário expresso no texto 
constitucional não se encerrou. Certamente temos caminhado muito 
ao longo desses pouco mais de dez anos que nos separam da sua 
promulgação. O SUS hoje é uma realidade. O acesso aos serviços e 
ações de saúde ampliou-se muito quando comparamos à década de 70. 
Construiu-se um arcabouço institucional para dar conta da diretriz 
da participação popular, com a criação de conselhos e conferências de 
saúde, e a descentralização também tem avançado, embora gradualmen-
te. Em geral, o processo político em saúde envolve hoje um conjunto 
de atores muito mais amplo do que outrora. E, mais recentemente, 
têm sido implementadas propostas que visam diretamente a modifi-
car o modo de organização dos serviços e das práticas assistenciais.  
Não há dúvidas de que caminhamos muito na direção que sonháva-
mos, mas há muito mais a caminhar, e ainda há riscos de que num 
futuro, pressionados pelo estrangulamento de recursos públicos e/
ou pela difusão das idéias ofertadas por algumas agências interna-
cionais, os caminhos do SUS se afastem da concepção originária de 
garantir o acesso universal, igualitário e gratuito aos serviços e ações 
de saúde. A luta, portanto, continua e é travada cotidianamente no 
interior dos serviços de saúde, nas reuniões de técnicos e gestores 
do SUS nos seus diversos níveis, nas novas arenas de negociação e 
pactuação entre gestores e nos debates nas instâncias que contam 
com a participação popular. 

Queremos neste trabalho refletir sobre a noção de integralidade, 
ou melhor, sobre as noções de integralidade no contexto do debate 
sobre os rumos do SUS. Mas, se os ideais que perseguimos desde os 
anos 70 parecem ser os mesmos ainda hoje (pelo menos continuamos 
a usar as mesmas bandeiras de luta), o lugar no qual debatemos é 
bastante distinto. As noções de integralidade, assim como os de-
mais princípios e diretrizes do SUS, foram forjadas num lugar de 
oposição, a partir de uma crítica radical às práticas, às instituições 
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e à organização do sistema de saúde. Entretanto, os que defendem 
o SUS hoje o fazem de um lugar híbrido de situação / oposição. 
Como defensores do SUS, são por vezes instados a defendê-lo frente 
a ataques críticos, ao mesmo tempo em que têm o compromisso de 
seguir criticando as imperfeições do SUS para superá-las. Difícil tarefa 
para nossa cultura, na qual nos habituamos a criticar os adversários 
mais do que os aliados ou a nós mesmos.

É compreensível que, desde esse lugar híbrido, a força da críti-
ca e da indignação com aspectos do que existe, que subjazem nos 
princípios orientadores do SUS, tende a perder sua intensidade, ou 
sua centralidade. E que pode esvaziar os significados desses mesmos 
princípios. Uma das formas desse esvaziamento é exatamente a ba-
nalização do uso, ou seja, o uso de uma expressão de tal modo que 
todos a defendam, mas o façam sem saber exatamente o que defen-
dem. Desse modo, as noções deixam de ser capazes de diferenciar 
aspectos e valores presentes em diferentes configurações do sistema, 
das instituições ou das práticas nos serviços de saúde, perdendo, 
assim, sua utilidade na luta política. 

Caberia pois perguntar: integralidade segue sendo uma noção, 
ou um conjunto de noções úteis para discriminar certos valores e 
características que julgamos desejáveis no nosso sistema de saúde? 
Ela ainda segue sendo um bom indicador da direção que desejamos 
imprimir ao sistema e suas práticas e, portanto, segue indicando aquilo 
que é criticável no sistema e nas práticas de saúde que existem hoje? 

Uma resposta afirmativa a essas questões é a “hipótese” deste trabalho. 
Hipótese entre aspas, porque não se pretende aqui demonstrá-la de uma 
vez por todas. O que se fará é argumentar em sua defesa. E buscaremos 
os argumentos numa análise dos vários sentidos da integralidade. Sem a 
preocupação de fazer uma história do conceito, como um Bachelard ou 
um Canguilhem recomendariam, procuraremos identificar alguns dos 
diversos matizes que compuseram essa “imagem-objetivo”, procurando 
reconhecer o que implicitamente cada um deles criticava na realidade, 
e em que sentido tentavam superar as mazelas que viam. Trata-se, pois, 
de uma reflexão sobre os sentidos da integralidade.

Essa reflexão não toma como ponto de partida uma definição do 
que é integralidade. Ao contrário, toma como ponto de partida alguns 

dos usos do termo e, portanto, dos sentidos do termo. Analisando o 
contexto desses usos, procura-se aqui reconstruir a crítica que a eles 
subjaz, para refletir sobre a atualidade e a pertinência dessa crítica. 

Este trabalho se aproxima mais de um positional paper do que um 
trabalho tipicamente acadêmico. Não se procedeu a um inventário 
completo dos usos do termo integralidade; tomei a liberdade de abor-
dar os usos que me parecem ser os mais relevantes na construção do 
amálgama da integralidade. Em não tendo feito tal inventário, não 
temos plena consciência dos vieses dessa escolha. De mesmo modo, 
a reflexão que se faz aqui tem forte marca pessoal. Portanto, o texto 
é, antes de qualquer coisa, um convite para que o leitor se engaje, 
com sua crítica, no processo de construção coletiva de uma reflexão 
acerca dos potenciais e limites da noção de integralidade no contexto 
da construção de políticas, sistemas e práticas de saúde mais justas.

Da medicina integral à prática da integralidade: 
integralidade como um traço da boa medicina

Um primeiro sentido de integralidade relaciona-se com um mo-
vimento que ficou conhecido como medicina integral. Suas origens 
remontam às discussões sobre o ensino médico nos Estados Unidos. 
Em linhas gerais, a medicina integral criticava o fato de os médicos 
adotarem diante de seus pacientes uma atitude cada vez mais frag-
mentária. Inseridos num sistema que privilegiava as especialidades 
médicas, construídas em torno de diversos aparelhos ou sistemas 
anátomo-fisiológicos, os médicos tendiam a recortar analiticamente 
seus pacientes, atentando tão-somente para os aspectos ligados ao 
funcionamento do sistema ou aparelho no qual se especializaram. 
Isso significava ao mesmo tempo a impossibilidade de apreender as 
necessidades mais abrangentes de seus pacientes. Além de fragmentária, 
aquela atitude freqüentemente adotada por médicos era vista como 
reducionista, pois o conhecimento médico nas diversas especialidades 
ressaltava as dimensões exclusivamente biológicas, em detrimento das 
considerações psicológicas e sociais.

A indignação diante da atitude freqüentemente reducionista e 
fragmentária dos médicos não levava os adeptos da medicina integral a 
antagonizar a medicina. Eles concebiam tais atitudes como sendo pro-
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duzidas nas escolas médicas, através de um currículo que privilegiava 
o laboratório e o hospital como locus privilegiado de aprendizagem. A 
crítica da medicina integral se voltava, portanto, para os currículos de 
base flexneriana. Tais currículos eram dicotômicos: tinham um ciclo 
chamado de básico, voltado para o aprendizado do conhecimento das 
chamadas ciências básicas, feito predominantemente no laboratório, 
e no qual também se aprendia uma certa noção de ciência; e um 
ciclo profissional, voltado para o aprendizado da clínica, no qual se 
aprendia também um certo modo de lidar com os pacientes. 

A crítica da medicina integral a esse arranjo curricular levou-a a 
propor reformas curriculares. A idéia era criar novos currículos, trans-
formando as escolas médicas em produtoras de médicos com atitudes 
menos reducionistas e menos fragmentárias, médicos que fossem capazes 
de apreender seus pacientes e suas necessidades de modo mais integral. 
As propostas de reforma curricular da medicina integral tomaram dois 
eixos básicos. De um lado, tratava-se de modificar radicalmente a acep-
ção do que era básico, quer pela introdução de outros conhecimentos 
relativos ao adoecimento e à relação médico paciente, bem como re-
lativos à sociedade e aos contextos culturais, quer pela valorização da 
integração desses conhecimentos básicos na prática médica. De outro, 
tratava-se de enfatizar o ensino nos ambulatórios e nas comunidades, 
lugares que, ao contrário das enfermarias, permitem mais facilmente 
o exercício de apreensão do contexto de vida dos pacientes. E lugares 
que, quando comparados a um hospital de clínicas, talvez sejam menos 
plasmados pelos recortes das especialidades. 

Portanto, para a medicina integral, integralidade teria a ver com 
uma atitude dos médicos que seria desejável, que se caracterizaria 
pela recusa em reduzir o paciente ao aparelho ou sistema biológico 
que supostamente produz o sofrimento e, portanto, a queixa desse 
paciente. Atitude essa que deveria ser “produzida” nas escolas médicas. 
Relacionava-se, deste modo, com a boa medicina, ou melhor, com 
a boa prática médica.

Mas a medicina integral no Brasil ganhou traços peculiares, rela-
cionados em parte a suas inserções institucionais. Aqui, o movimento 
de medicina integral não se consolidou como um movimento insti-

tucionalmente organizado2, mas associou-se num primeiro momento 
à medicina preventiva, locus privilegiado da resistência ao regime 
militar e um dos berços do que seria posteriormente chamado de 
movimento sanitário. Podemos facilmente reconhecer traços da dis-
cussão típica da medicina integral em algumas reformas curriculares 
de escolas médicas nos anos 70 e 80, assim como no desenvolvimento 
de experiências como internatos rurais. Também podemos reconhecer 
as marcas deixadas pela medicina integral em alguns programas de 
medicina preventiva dos anos 80, nos quais os residentes se engajavam 
em práticas assistenciais. 

Mas essa proximidade com os departamentos de Medicina Preventiva 
também propiciou uma renovação teórica. Nos anos 70 estava nascendo 
no Brasil a Saúde Coletiva, campo de conhecimento que se construía a 
partir de uma crítica à saúde pública tradicional, à medicina preventiva 
tal como proposta nos Estados Unidos, e a partir das contribuições do 
movimento de medicina social. Uma das premissas básicas da saúde 
coletiva era a de considerar as práticas em saúde como práticas sociais 
e, como tal, analisá-las. Ao fazê-lo, a saúde coletiva foi reconfigurando 
o eixo de interpretação típico da medicina integral: os comportamentos 
dos médicos (e suas atitudes fragmentárias e reducionistas) não deveriam 
ser atribuídos exclusivamente às escolas médicas. Quer através de uma 
matriz de base no pensamento marxista, que ressaltava as mudanças 
nas relações de trabalho – a crise de uma medicina tipicamente libe-
ral e o crescente assalariamento dos médicos –, quer através de uma 
leitura das articulações entre Estado, serviços de saúde e indústrias 
farmacêuticas e de equipamentos médicos – cristalizada na noção de 
complexo médico-industrial –, o peso atribuído às escolas médicas 
na produção daquela fragmentação e naquela postura reducionista foi 
sendo relativamente minimizado. Em conseqüência, para bem ou para 
mal, a transformação da escola médica deixou de ser uma estratégia 
privilegiada de transformação no movimento sanitário.  

2 Consideramos signos de uma organização institucional: a criação de departamentos nas 
escolas e universidades, o desenvolvimento de pós-graduações ou especializações, a criação de 
instituições de âmbito nacional com o recorte temático, ou o desenvolvimento de publicações 
específicas. No caso da medicina integral, tais signos não são evidentes. 
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Por outro lado, ainda quando a Saúde Coletiva dava seus primeiros 
passos, desenvolveu-se um corpo de conhecimentos particularmente 
crítico às instituições médicas e às práticas médicas. Autores como 
Foucault e Illich, críticos mordazes da medicina, e a ampla circu-
lação dos trabalhos de Canguilhem, permitiram formular críticas à 
medicalização da sociedade e ofereceram subsídios para uma crítica 
ao saber médico e à sua racionalidade. Uma das conseqüências dessas 
contribuições para a versão brasileira da medicina integral é que a 
atitude fragmentária e reducionista pareceu a muitos ser decorrente 
da própria racionalidade médica e do projeto de cientificidade dos 
médicos, tipicamente moderno. Ou seja, para se produzir uma pos-
tura integral seria necessário superar alguns limites dessa medicina 
anátomo-patológica e, portanto, dessa racionalidade médica, que, diga-
se de passagem, não se produz, mas se reproduz na escola médica. 

Essa leitura, entretanto, não foi homogênea; ela, ao contrário, 
produziu posições polares. De um lado, alguns julgavam ser a medi-
cina ocidental moderna essencialmente não-integral. Estes transitaram 
ora pela tentativa de subordinar os médicos a uma racionalidade 
sanitária (ou epidemiológica), ora pela defesa do reconhecimento e 
incorporação de racionalidades médicas alternativas, supostamente 
mais amistosas à integralidade. De outro lado estavam os que, mesmo 
partilhando daquela crítica ao saber e práticas médicas, apostavam na 
desconstrução interna, feita de dentro das instituições médicas. Estes 
continuavam a perseguir o ideal da medicina integral, a defender 
as mudanças curriculares. É claro que entre essas posições polares 
existiam muitas posições híbridas. 

É interessante notar que, como resultante dessas posições polares, 
foi sendo construído um certo afastamento da Saúde Coletiva dos 
temas relativos à prática médica propriamente dita e, portanto, uma 
redução relativa da importância da noção de integralidade como uma 
atitude médica desejável, ou como característica da boa medicina. Isso 
se deu não tanto por rejeitar os valores intrínsecos, mas por incluir 
certos graus de ceticismo nas possibilidades de produzir socialmente 
tais atitudes no contexto das instituições médicas. A transformação 
das políticas, dos serviços e das práticas de saúde parecia passar por 
outras coisas além da boa medicina.

Como ícone desse afastamento, podemos recordar os intensos 
(e densos) debates ocorridos na residência em medicina preventiva 
nos anos 80. Primeiramente, ainda na primeira metade dos anos 
80, o caloroso debate que resultou numa mais clara diferencia-
ção entre as residências de medicina geral e comunitária (mais 
diretamente voltadas para o desenvolvimento de uma forma de 
praticar a medicina alternativa à prática fragmentária e reducio-
nista tradicional), das residências de medicina preventiva, estas 
abrigadas no âmbito da saúde coletiva, e cada vez mais sanitárias.  
Em segundo lugar, o debate, também caloroso, agora no âmbito in-
terno das residências de medicina preventiva, acerca da importância 
da prática médica, ou melhor, do atendimento médico na formação 
dos residentes. Nesse aspecto, consolidou-se uma tendência de abo-
lir o atendimento médico da formação em medicina preventiva. As 
residências pareciam se tornar cada vez mais residências em saúde 
pública, ou em saúde coletiva, e cada vez menos em medicina. 

Quanto ao último aspecto, cabe registrar algumas resistências, 
como a exercida pela residência da USP, que ousou caminhar num 
sentido diverso do da maioria dos programas de residência em me-
dicina social, ao defender a importância de treinar e refletir sobre a 
boa prática médica. Mas aqui a integralidade já não era vista como 
uma atitude a ser desenvolvida exclusivamente na escola, mas algo 
que se produz na organização do processo de trabalho em saúde. 
Voltaremos a esse aspecto mais adiante.

O que importa destacar por ora é a tendência geral de afastamento 
da saúde coletiva da medicina, e da discussão acerca dos atributos da 
boa prática médica, contexto no qual emergiu o primeiro sentido de 
integralidade que destacamos neste trabalho. 

Mas isso não deve obscurecer a força desse sentido. A postura 
médica que se recusa a reconhecer que todo o paciente que busca 
seu auxílio é bem mais do que um aparelho ou sistema biológico 
com lesões ou disfunções, e que se nega a fazer qualquer coisa a mais 
além de tentar, com os recursos tecnológicos disponíveis, silenciar o 
sofrimento supostamente provocado por aquela lesão ou disfunção, 
é absolutamente inaceitável. Nesse sentido, cabe defender a integra-
lidade como um valor a ser sustentado e defendido nas práticas dos 
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profissionais de saúde, ou seja, um valor que se expressa na forma 
como os profissionais respondem aos pacientes que os procuram.

Mas podemos aprofundar um pouco mais nossa reflexão sobre esse 
sentido de integralidade. Olhando a posteriori, podemos reconhecer 
marcas deixadas por essa démarche da medicina integral em vários 
sentidos de integralidade sutilmente distintos, sentidos que podem 
hoje ser revisitados de outra forma, a partir dos conhecimentos de 
que hoje dispomos.

Comecemos pelo aspecto mais biomédico. Não podemos aceitar 
que um médico responda apenas ao sofrimento manifesto do paciente. 
É fato que as pessoas em geral procuram médicos e profissionais de 
saúde por apresentarem um sofrimento. A razão da medicina, da 
qual extrai sua legitimidade social, é a capacidade de responder ao 
sofrimento humano. A biomedicina, na forma como se estruturou 
em nossa cultura, se ocupa dos sofrimentos atribuíveis às doenças. 
Ela desenvolveu um amplo conjunto de conhecimentos e técnicas 
voltados para reconhecer as doenças que produzem sofrimentos, e 
um conjunto de conhecimentos sobre as formas de enfrentar tais 
doenças. Mas o conhecimento da doença, em alguns casos, permitiu 
que a medicina se antecipasse ao sofrimento e, até mesmo, à doença. 
Surgiram muitas técnicas capazes de reconhecer a doença antes que a 
mesma produza o sofrimento, e de reconhecer alguns fatores de risco 
que aumentam a probabilidade de adoecimento. A aplicação de tais 
técnicas, chamadas usualmente de técnicas de diagnóstico precoce, 
e das medidas que podem reduzir os riscos de adoecimento não é 
demandada pela experiência individualizada do sofrimento. A atitude 
do médico, que, diante de um encontro com o paciente, motivado 
por algum sofrimento, aproveita para apreciar fatores de riscos de 
outras doenças que não as envolvidas no sofrimento concreto daquele 
paciente, e/ou investigar a presença de doenças que ainda não se 
expressaram em sofrimento, ilustra um dos sentidos de integralidade.

Note-se que nesse sentido específico se articula prevenção com 
assistência, mas não à moda história natural da doença, modelo ado-
tado pela velha medicina preventiva, que tentava suprimir a distinção 
entre prevenção e assistência pelo simples enunciado de que tudo é 
prevenção. Ao contrário, aqui se reconhece uma distinção fundamental 

na experiência do sujeito que se relaciona com o serviço de saúde: 
as atividades preventivas, posto que não derivadas diretamente da 
experiência individual de sofrimento, são profundamente distintas das 
experiências assistenciais, estas diretamente demandadas pelo usuário. 

Exatamente porque não demandadas pelo paciente, as práticas de 
diagnóstico precoce e demais práticas de prevenção devem ser exercidas 
com enorme prudência. Elas tipificam o processo de medicalização, 
pois o profissional deve sempre ter boas razões para aplicá-las. O termo 
medicalização é utilizado aqui para indicar um processo social através 
do qual a medicina foi tomando para si a responsabilidade sobre um 
crescente número de aspectos da vida social. Nesse sentido, a medicina 
preventiva é altamente medicalizante, pois estende as possibilidades de 
aplicar com certa eficácia técnica os conhecimentos sobre a doença, 
para regular aspectos da vida social. Através dela, a medicina não só 
trata doentes; ela recomenda hábitos e comportamentos. Ela invade 
a vida privada para sugerir modos de vida mais saudáveis, ou seja, 
supostamente mais capazes de impedir o adoecimento.

Reconhecer que as ações preventivas diferem radicalmente das 
assistenciais, posto que não são demandadas pelos usuários (pelo 
menos não antes que um amplo processo de medicalização inculque 
a necessidade de ações e serviços de saúde na população), implica 
que não basta simplesmente defender a utilização de tecnologias de 
diagnóstico precoce ou incentivar comportamentos supostamente 
mais saudáveis de modo articulado com as ações assistenciais. Há 
que se diferenciar um uso dessas formas de intervenções preventivas  
que simplesmente expande o consumo de bens e serviços de saúde 
ou integra os dispositivos de sustentação da ordem social (através da 
regulação dos corpos) do uso judicioso e prudente dessas mesmas 
técnicas de prevenção, feito na perspectiva de assegurar o direito dos 
beneficiários à saúde. Integralidade e prudência andam, pois, juntas.

Note-se que, nesse sentido, integralidade é uma característica da 
boa prática da biomedicina, ou seja, da medicina que tem como ob-
jeto privilegiado de conhecimento e como eixo de suas intervenções 
a doença. Defender a integralidade aqui não implica deixar de lado 
todo o caudal de conhecimentos sobre as doenças que tem permitido 
tanto à medicina como à saúde pública alguns significativos sucessos. 
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O que significa, isso sim, é um uso prudente desse conhecimento sobre 
a doença, mas sobretudo um uso guiado por uma visão abrangente 
das necessidades dos sujeitos de que tratamos.

A atitude de um médico que, diante de um paciente, busca 
prudentemente reconhecer, para além das demandas explícitas rela-
cionadas a uma experiência de sofrimento, as necessidades de ações 
de saúde como as relacionadas ao diagnóstico precoce ou à redução 
de fatores de risco, ilustra um sentido da integralidade profunda-
mente ligado aos ideais da medicina integral. Sentido que pode ser 
facilmente estendido para além das técnicas de prevenção. A aber-
tura dos médicos para outras necessidades que não as diretamente 
ligadas à doença presente ou que pode vir a se apresentar – como 
a simples necessidade da conversa – também ilustra a integralida-
de. Podemos facilmente reconhecer que as necessidades dos que 
buscam serviços de saúde não se reduzem à perspectiva de abolir 
o sofrimento gerado por uma doença, ou à perspectiva de evitar 
tal sofrimento. Buscar compreender o conjunto de necessidades de 
ações e serviços de saúde que um paciente apresenta seria, assim, 
a marca maior desse sentido de integralidade.

Contudo, na forma como concebidos originalmente pela medicina 
preventiva, esses sentidos específicos incidem sobre o exercício da 
medicina, ou melhor, sobre o encontro do médico com seu paciente. 
Mas deriva daí um limite para a medicina integral, que de fato, 
analogamente à psicologia médica, dá ênfase à prática médica e 
ao encontro com o paciente, deixando de abordar com a mesma 
intensidade o concurso de outros profissionais e de outras formas 
de encontro com os usuários do serviço de saúde. Com efeito, a 
mesma preocupação prudente com o uso das técnicas de prevenção 
e com a identificação mais abrangente das necessidades dos cidadãos 
no que diz respeito à sua saúde deve ser defendida para o conjunto 
de profissionais dos serviços de saúde. E o encontro entre médico 
e paciente é tão-somente um dos lugares nos quais tal preocupação 
pode se realizar.

Quando um agente comunitário que segue rumo a suas visitas 
domiciliares se defronta com o convite de um morador para uma 
prosa sobre um problema que o aflige, ele pode aplicar não a medi-

cina integral, mas a integralidade. Quando esse mesmo agente, no 
cumprimento de suas funções de pesar as crianças com menos de 24 
meses, busca ativamente nas crianças maiores da casa (que não podem 
ser pesadas com a balança portátil que leva) os indícios de carência 
nutricional, também põe a integralidade em prática. Ou quando um 
funcionário de um pronto-socorro se preocupa em informar a um 
acompanhante que ficou fora da sala de atendimento a evolução de 
um paciente... A integralidade, mesmo quando diretamente ligada à 
aplicação do conhecimento biomédico, não é atributo exclusivo nem 
predominante dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde.

Seria integralidade uma atitude de certos profissionais, ou uma 
marca das práticas desses profissionais? A noção de atitude pode tra-
zer consigo, por um lado, uma idéia individualista, pois as atitudes 
seriam atributos de indivíduos. O desenvolvimento de atitudes se faria 
através de processos que também incidem sobre indivíduos. Mas nesse 
modo de pensar sobra pouco espaço para a organização do trabalho 
de uma equipe, de modo a garantir a integralidade, como os dois úl-
timos exemplos sugerem. Com efeito, se é verdade que a postura dos 
profissionais é fundamental para a integralidade, em muitas situações 
a integralidade só se realizará com incorporações ou redefinições mais 
radicais da equipe de saúde e de seus processos de trabalho.

Assim, retomando um exemplo citado há pouco, a equipe de 
um pronto-socorro pode se organizar de modo a ter alguém pronto 
a oferecer uma informação para os acompanhantes que trouxeram 
pacientes para o atendimento. Do mesmo modo, a equipe de uma 
enfermaria de crianças, compreendendo que as crianças têm a neces-
sidade de brincar, pode organizar seu processo de trabalho de modo 
que as atividades recreativas tenham grande espaço, fazendo com que 
a enfermaria se assemelhe a uma creche com cuidados diferenciados. 
Há nisso também algo da visão mais abrangente da percepção das 
necessidades que configuram a integralidade. 

Nesse sentido, talvez fosse mais útil falar da integralidade como 
uma dimensão das práticas. Quando a configuração dessas práticas 
assume a forma de um encontro entre o profissional (médico, enfer-
meiro, psicólogo ou agente de saúde) com um usuário, caberá quase 
que exclusivamente a esse profissional (e, portanto, a suas posturas) 
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a realização da integralidade. Mas, mesmo nesses casos limites, há 
que se reconhecer que a maneira como as práticas estão socialmente 
configuradas pode propiciar ou dificultar a realização da integrali-
dade. Por exemplo, as cobranças de produtividade podem, tanto no 
caso de consultas médicas ou no caso das visitas domiciliares de um 
agente comunitário (para citar dois exemplos entre tantos possíveis), 
impedir que se preste um atendimento integral. 

Discutimos até agora um conjunto de sentidos da integralidade 
que incidem sobre as práticas dos profissionais de saúde. Eles têm 
em comum a preocupação de discernir de modo abrangente as ne-
cessidades dos usuários desses serviços, buscando, de um lado, gerar 
e aproveitar as oportunidades de aplicação das técnicas de prevenção 
e, de outro, levar em conta as necessidades que não se reduzem à 
prevenção e ao controle das doenças. Diga-se de passagem, a inte-
gralidade assim concebida é um valor que merece ser defendido em 
relação a todas as práticas de saúde, e não apenas em relação às 
práticas de saúde do SUS.

Mas ao discutir tais sentidos ligados às práticas dos profissionais, 
convergimos para um outro conjunto de sentidos da integralidade, 
ligados à organização do trabalho nos serviços de saúde.

Dos programas verticais aos programas integrais: a 
integralidade como modo de organizar as práticas

Um segundo conjunto de sentidos da integralidade que gostarí-
amos de destacar se relaciona mais diretamente com a organização 
dos serviços e das práticas de saúde. A criação, na década de 70, do 
antigo Sistema Nacional de Saúde (SNS), consolidou uma antiga 
divisão entre as instituições responsáveis pela saúde pública e pela 
assistência médica – a primeira era pensada como sendo da alçada 
do Ministério da Saúde, enquanto a segunda ficava na alçada do 
Ministério da Previdência Social. Uma das razões para tal disso-
ciação era o reconhecimento de que as necessidades das práticas de 
saúde pública e das práticas assistenciais eram bastante distintas. As 
últimas eram demandadas diretamente pela população, enquanto as 
primeiras eram apreendidas inicialmente pelos técnicos. Do ponto 

de vista da formulação de políticas e propostas de ação3, parecia 
aos defensores do antigo SNS que seria melhor dispor de um cor-
po de técnicos diferenciado para tratar de cada um desses tipos de 
necessidade de serviços de saúde. Assim, os técnicos da Previdência 
deveriam processar a demanda por atendimento médico, buscando 
viabilizar seu atendimento. Já os técnicos do Ministério da Saúde 
deveriam identificar as necessidades mais típicas da saúde pública, 
não diretamente demandadas pela população, e organizar propostas 
de intervenção. Estas, seguindo uma tradição secular, eram pensadas 
de modo centralizado: isto é, os técnicos do Ministério da Saúde 
definiam as estratégias de enfrentamento de um problema de saúde 
pública e elaboravam normas sobre as atividades que deveriam ser 
empreendidas. Tais atividades eram executadas em serviços de saúde 
pública, e não no conjunto de serviços públicos de saúde. 

Essa estrutura dicotomizada do sistema de saúde foi criticada 
em pelo menos duas perspectivas. A primeira resultava da impressão 
de que a prioridade da política de saúde vigente era a assistência 
médica da Previdência, em detrimento da saúde pública. Impressão, 
aliás, superficial. Melhor seria afirmar que, até a criação do SNS, 
não havia uma política de saúde na qual pudessem ser colocadas 
lado a lado a saúde pública e a assistência médica. A saúde pública 
disputava seus recursos com todas as demais áreas de intervenção 
estatal, sendo sua prioridade evidentemente pequena. A assistência 
médica tampouco era a prioridade no âmbito da política trabalhista 
ou previdenciária na qual se inseria, embora tivesse maior magnitude 
se comparada à saúde pública. O resultado dessa tal dicotomia era 
que a assistência médica e a saúde pública eram pensadas indepen-

3 Reencontramos aqui uma distinção análoga a que foi discutida na seção anterior: a distinção 
entre as atividades assistenciais, cuja necessidade é experimentada pelo paciente, e as atividades 
de prevenção, cujas necessidades discrepam das experiências dos próprios pacientes. Mas a dis-
tinção tal como pensada pelos formuladores do sistema de saúde não coincide exatamente com 
aquela primeira. As necessidades da saúde pública incluem medidas tipicamente preventivas, 
mas também medidas voltadas à assistência de pacientes com problemas específicos. A distin-
ção neste último caso reside, por exemplo, num certo grau de discordância entre profissionais 
e usuários sobre a necessidade de um certo tipo de acompanhamento. De qualquer modo, a 
necessidade das ações não decorre diretamente da experiência de sofrimento do paciente. 
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dentemente. A crítica ao SNS era que, mesmo se criando um local 
para a formulação de uma política de saúde que pudesse articular a 
assistência e saúde pública4, consolidava-se a distinção entre a política 
de saúde pública e a da assistência médica. Assim surgiu a bandeira 
de luta pela unificação, construída formalmente na criação do SUS, 
e consolidada pela incorporação (e posterior extinção) do INAMPS 
pelo Ministério da Saúde. 

Mas o arranjo institucional dicotomizado tinha conseqüências 
sobre a organização e as práticas dos serviços de saúde, que deu 
origem à segunda perspectiva de crítica. Tornou-se senso comum 
indicar que o arranjo dos serviços de saúde estava centrado nos hos-
pitais. Aliás, é ainda corrente o uso do adjetivo “hospitalocêntrico” 
para designar um dos traços do modelo assistencial predominante. 
Contudo, se é verdade que a assistência médica previdenciária estava 
centrada nos hospitais, também era verdade que havia uma marcante 
distinção entre serviços de saúde pública e serviços assistenciais. E a 
saúde pública estava centrada principalmente nos centros de saúde, 
modelo de unidade existente entre nós desde a segunda década do 
século passado. A população precisava dirigir-se a unidades diferentes 
conforme suas necessidades dissessem respeito à assistência médica 
ou às práticas da saúde pública. Na maioria dos centros de saúde, 
por exemplo, os atendimentos prestados eram relativos a ações tipi-
camente preventivas, como a imunização, ou às ações de alguns dos 
programas verticais do ministério, como o da tuberculose ou o da 
hanseníase. Esses programas verticais existiam nas unidades como 
práticas dissociadas umas das outras. 

É nesse contexto que se forja a proposta de um modo de organi-
zação voltado para a articulação entre assistência e práticas de saúde 
pública. O princípio de integralidade, em um dos seus sentidos, 
corresponde exatamente a uma crítica da dissociação entre as práticas 

4 O reconhecimento dessa possibilidade – a de que o SNS teria sido pensado para criar um 
lugar que tornasse possível pensar articuladamente a assistência médica previdenciária e a 
saúde pública – é bastante tardio entre nós. Isso talvez se deva em parte porque tal articulação 
não se faria no âmbito de um ministério, mas no âmbito do Conselho de Desenvolvimento 
Social. Tal reconhecimento não implica reconhecer alguma virtude na configuração do SNS. 
Sobre esse tema, veja-se o esclarecedor trabalho de Vater (1996). 

de saúde pública e práticas assistenciais. Articular práticas de saúde 
pública com assistenciais significava, em primeiro lugar, borrar as 
distinções então cristalizadas entre serviços de saúde pública e servi-
ços assistenciais. Isso foi feito principalmente pela transformação das 
antigas unidades de saúde pública. Transformações de duas ordens. 
A primeira, inerente ainda às práticas dos programas verticais, dizia 
respeito à superação da fragmentação das atividades no interior da 
unidade. A introdução de prontuários unificados nessas unidades 
ilustra esse tipo de mudança. A segunda ordem de transformações 
consistiu na introdução de práticas assistenciais típicas, de atendimento 
da demanda espontânea nessas antigas unidades de saúde pública. 

Dito de outra forma, o princípio da integralidade aqui se aplica 
a partir da indignação com certas características das práticas então 
existentes. Indignação que permanece atual. Não parece admissível, 
por exemplo, que uma mulher com hanseníase seja acompanhada por 
um médico que não saiba como está se dando o acompanhamento 
ginecológico e vice-versa5. Como não é admissível que um homem 
diabético, com tuberculose e hérnia ingüinal tenha que dar entrada 
em três pontos distintos do sistema de saúde para ter encaminhada 
a resolução de seus problemas. 

Para responder a essas críticas, a noção de integralidade exigia 
uma certa “horizontalização” dos programas anteriormente verticais. 
As equipes das unidades deveriam passar a pensar suas práticas so-
bretudo desde o horizonte da população a que atendem e das suas 
necessidades, e não mais do ponto de vista exclusivo de sua inserção 
específica nesse ou naquele programa do ministério. 

Ao borrar as diferenças entre serviços de saúde pública e serviços 
assistenciais, as equipes de saúde se defrontaram com novas ques-
tões, como as tensões entre a demanda espontânea por consultas e a 
criação, pelos serviços de saúde, de uma demanda programada para 

5 A indignação tem aqui razões técnicas: de um lado, entre os estigmas da hanseníase está a 
idéia equivocada que suprime o direito reprodutivo das mulheres com a doença. De outro, 
há interferências medicamentosas entre as substâncias utilizadas no tratamento e a eficácia 
dos anticoncepcionais orais. Por fim, entre as medicações potencialmente úteis no manuseio 
dos quadros reacionais está a talidomida, substância sabidamente capaz de provocar mal-
formações, cujo uso só pode ser feito em mulheres quando os profissionais estão seguros de 
que a paciente não tem risco de engravidar durante o tratamento.
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responder às necessidades não tão claramente sentidas pelos usuários. 
Em algumas experiências concretas, a introdução das atividades 

assistenciais simplesmente deslocou as ações pensadas desde a lógica 
voltada para a prevenção e para a saúde pública: sob a pressão da 
demanda por atendimentos médicos (quando não por pronto-atendi-
mentos médicos), pareciam sucumbir os esforços de acompanhamento 
de gestantes, de crianças, de hipertensos e diabéticos etc... É claro que 
isso não correspondia ao ideal de integralidade. É interessante notar 
que, no debate instaurado com vistas a preservar um certo espaço 
para as ações de saúde pública, nem sempre o princípio da integra-
lidade foi evocado como argumento principal. Um outro argumento 
teve grande importância: o princípio de que as ações e serviços de 
saúde deveriam produzir impacto positivo sobre a saúde da população 
e o reconhecimento de que tal impacto não poderia ser alcançado 
exclusivamente no plano da assistência médica, por maiores apelos 
políticos que essa tivesse. Assim surgiram propostas de organizar o 
trabalho nos serviços de saúde a partir da epidemiologia, entendida 
como disciplina privilegiada para apreender quais seriam as reais 
necessidades de saúde da população. Ou seja, a necessidade de arti-
culação entre uma demanda espontânea e uma demanda programada 
desde o serviço advinha de que tal articulação elevaria a efetividade 
do serviço em termos epidemiológicos, e não por ser um valor em si. 

O que foi sendo forjado nesse processo foi uma outra concepção de 
programação dos serviços de saúde, horizontalizada, posto que pensada 
desde o plano de um serviço de saúde que tem certa população-alvo. 
Programação que consistia em organizar o trabalho nesse serviço, de 
modo a responder mais adequadamente às necessidades de saúde dessa 
população, apreendidas epidemiologicamente. As questões postas iam 
desde as formas de aproveitar as oportunidades geradas pela demanda 
espontânea para aplicar protocolos de diagnóstico precoce e de iden-
tificação de situações de risco para a saúde, até o desenvolvimento 
de conjuntos de atividades coletivas junto à comunidade. 

Note-se que aqui a integralidade não é mais uma atitude, mas 
uma marca de um modo de organizar o processo de trabalho, feita 
de modo a otimizar seu impacto epidemiológico. A equipe no serviço 
de saúde definia para segmentos da população (geralmente divididos 

em faixas etárias) quais seriam as atividades programadas, priorizando 
algumas doenças e agravos freqüentes na população e passíveis de 
ações preventivas e/ou de controle. As diretrizes programáticas de-
veriam guiar o trabalho dos diversos profissionais e incidiam sobre 
a recepção da unidade, o agendamento de atividades, o elenco das 
atividades realizadas e o protocolo de realização das atividades.

Grandes avanços foram dados à integralidade por essa perspectiva 
das ações programáticas horizontalizadas. Podemos aprofundar um 
pouco mais a reflexão sobre os sentidos da integralidade ligados à 
organização dos serviços e das práticas de saúde, a partir de duas 
críticas. A primeira incide sobre o peso dado à epidemiologia. E a 
segunda, sobre o risco da restrição no âmbito dos serviços ofertados.

Não se trata de questionar a validade do princípio de que as 
ações e serviços de saúde devam ter impactos epidemiológicos posi-
tivos. Ao contrário, cabe afirmar tal princípio e ir além disso. Se a 
melhoria no quadro epidemiológico é um dos objetivos dos serviços 
de saúde, não é o único. Analogamente, não há dúvidas de que a 
epidemiologia oferece ótimas ferramentas para uma das percepções das 
necessidades de serviços de saúde de uma população, mas de modo 
algum ela oferece a única forma de caracterizar tais necessidades, 
nem tais necessidades apreendidas epidemiologicamente são mais reais 
do que, por exemplo, aquelas outras manifestas através da demanda 
espontânea. Algumas necessidades simplesmente não podem ser 
apreendidas pela dimensão epidemiológica, e há ações que se justifi-
cam independentemente do impacto epidemiológico que porventura 
produzam. Por sua vez, a demanda espontânea pode ser vista como 
a expressão de uma outra forma de percepção das necessidades de 
saúde que de modo algum pode ser ignorada quando se discute a 
organização de serviços de saúde. E a demanda espontânea não se 
reduz a um perfil de morbidade, pois outras podem ser as razões 
dos que buscam os serviços de saúde.  

Reconhecer isso nos remete a um outro sentido de integralidade: não 
é aceitável que os serviços de saúde estejam organizados exclusivamente 
para responder às doenças de uma população, embora eles devam respon-
der a tais doenças. Os serviços devem estar organizados para realizar uma  
apreensão ampliada das necessidades da população ao qual atendem. 
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Por outro lado, cada vez que uma equipe, a partir de uma certa 
apreensão das necessidades de saúde da população, estrutura seu 
trabalho, definindo as ações prioritárias, ela corre o risco de romper 
a integralidade, por restringir suas ações ao instituído, deixando 
de responder às necessidades que lhes escaparam no momento da 
estruturação do serviço. Voltando a um exemplo já referido, se um 
gestor municipal implementa um programa que oferece leite e óleo 
para crianças com carências nutricionais menores de 24 meses, e 
organiza os serviços de modo que agentes comunitários ativamente 
captem as crianças sob risco nutricional na faixa etária estabeleci-
da, municiando-os da balança que permite pesar as crianças nessa 
mesma faixa etária, provavelmente obterá resultados positivos. Mas 
a integralidade só estará realizada se o treinamento desses agentes 
os capacitar para identificar, mesmo sem pesar, crianças desnutridas 
fora da faixa etária prioritária, de modo a encaminhá-las ao serviço 
de saúde. Nesse sentido, a integralidade se apresenta como um modo 
de organizar os serviços sempre aberto a assimilar uma necessidade 
não contemplada na organização anteriormente dada.

Nesse contexto, a integralidade emerge como um princípio de 
organização contínua do processo de trabalho nos serviços de saú-
de, que se caracterizaria pela busca também contínua de ampliar as 
possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um grupo 
populacional. Ampliação que não pode ser feita sem que se assuma 
uma perspectiva de diálogo entre diferentes sujeitos e entre seus 
diferentes modos de perceber as necessidades de serviços de saúde. 
Nesse sentido, a articulação entre a demanda espontânea e a demanda 
programada desde o serviço expressa o diálogo necessário entre dois 
modos privilegiados de se apreender as necessidades de um grupo 
populacional. Diálogo que serve como ponto de partida para outras 
tantas ampliações, que ainda estão por ocorrer.

Integralidade e políticas especiais
Um outro conjunto de sentidos do princípio de integralidade é 

relativo às configurações de certas políticas específicas, chamadas aqui 
de políticas especiais. São políticas especificamente desenhadas para 
dar respostas a um determinado problema de saúde, ou aos proble-

mas de saúde que afligem um certo grupo populacional. Poderíamos 
falar que esse terceiro conjunto de sentidos da integralidade trata de 
atributos das respostas governamentais a certos problemas de saúde, 
ou às necessidades de certos grupos específicos. 

Preferimos aqui o termo política ao termo programa, para ressaltar a 
dimensão mais abrangente da resposta governamental a certos problemas 
públicos. É fato que muitas das respostas governamentais a certos proble-
mas de saúde assumiram (e assumem) formas denominadas programas, 
e os tradicionais programas verticais exemplificam isso. Contudo, neste 
trabalho reservamos o termo programa a um conjunto de ações organi-
zadas com vistas ao enfrentamento de um problema público qualquer, 
tendo geralmente expressão institucional (e portanto orçamentária) e 
uma perspectiva de atuação não limitada temporalmente6.

Talvez devamos ao movimento feminista no Brasil a construção 
desse tipo de uso da noção de integralidade. Sabemos que o mo-
vimento feminista influenciou muito a elaboração do Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher, no âmbito do Ministério da 
Saúde. Subjacente a esse programa estava uma densa crítica ao modo 
como as questões e os problemas de saúde da mulher vinham sendo 
tratados nas políticas e nos serviços de saúde.

Talvez o aspecto mais central dessa crítica pudesse ser resumido 
da seguinte forma: os problemas de saúde da mulher eram pensados 
de forma reducionista, sem levar em conta os contextos culturais e as 
diversas formas de dominação que conferiam especificidades ao adoeci-
mento das mulheres. Em conseqüência, as respostas governamentais não 
respondiam adequadamente, quer a essas especificidades do adoecimento 
da mulher brasileira, nem tampouco se inscreviam numa perspectiva 
de emancipação, ou seja, da superação das diversas dominações.

Dessa crítica nasce um ideal de construir políticas voltadas para a 
assistência à mulher. Sem dúvida, as mulheres já eram consideradas 
parte de uma população-alvo prioritária: a população materno-infantil. 
Mas há uma ruptura radical entre essa noção de grupo materno-
infantil e a de mulher que integrará a população-alvo do PAISM. 

6 Uma apresentação mais sistematizada dessa distinção foi feita por mim em outro trabalho 
(MATTOS, 1999). 
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Tal ruptura pode ser apreendida a partir de uma distinção bastante 
óbvia: a mulher integrava o grupo materno-infantil mediada por sua 
função reprodutora. O movimento feminista travou uma grande luta 
contra o reducionismo implícito nessa acepção. Não era aceitável que a 
saúde da mulher fosse vista apenas em função da perspectiva de ela se 
tornar mãe. A saúde da mulher deveria ser pensada desde a perspectiva 
de sua vida, que deveria ter na maternidade uma de suas muitas opções.  
Compreende-se assim a importância que temas como o planejamento 
familiar adquirirão no PAISM. 

O termo assistência integral procurava indicar essa ampliação do 
horizonte na qual os problemas de saúde da mulher deveriam ser 
pensados. Integralidade aqui quer dizer uma recusa, por parte dos 
que se engajam na formulação de uma política, em reduzir o objeto 
de suas políticas, ou melhor, de reduzir a objetos descontextualizados 
os sujeitos sobre os quais as políticas incidem.

São inegáveis os avanços na integralidade da assistência produzidos 
pelo PAISM. Mas também são inegáveis seus limites, postos em grande 
parte pela forma que a política assumiu, a de um programa. Como 
os programas têm repercussões institucionais e, portanto, âmbitos 
delimitados no confronto com outros programas, a perspectiva de 
integralidade proposta pelo movimento feminista teve que ser deli-
mitada. Isso implicou que alguns dos ideais da assistência integral à 
saúde da mulher fossem abdicados (pelo menos temporariamente). 
Assim, o programa se ocupou dos problemas de saúde da mulher 
diretamente relacionados com o útero (gravídico ou não) e com as 
mamas, assim como ao planejamento familiar. As eventuais especifici-
dades do adoecimento feminino, produzidas não pelas especificidades 
biológicas, mas pelas culturalmente ligadas ao gênero, não puderam 
ser abordadas adequadamente (o que segue sendo um grande desa-
fio para a construção de uma assistência integral). Tal delimitação, 
embora compreensível no bojo das lutas entre os diversos programas 
verticalmente construídos (que ainda prevaleciam à época), não era 
nem é aceitável. Nesse sentido, deveríamos talvez seguir aprendendo 
algo com o movimento feminista, e seguir lutando pelo seu ideal de 
uma assistência integral à saúde da mulher. 

Até aqui destacamos um sentido de integralidade aplicável a certas 
propostas de respostas governamentais aos problemas de saúde, que 
se configura fundamentalmente pela recusa em objetivar e recortar 
os sujeitos sobre os quais a política de saúde incide, e que, portanto, 
amplia o horizonte de problemas a serem tratados pela política. 

Mas há um outro sentido de integralidade também aplicável às 
respostas governamentais na área de saúde. Ele também diz respeito 
ao elenco de ações contempladas numa política especial, mas enfatiza 
um aspecto: em que medida a resposta governamental incorpora ações 
voltadas à prevenção e ações voltadas à assistência. Nesse sentido, a 
noção de integralidade expressa a convicção de que cabe ao governo 
responder a certos problemas de saúde pública, e que essa resposta deve 
incorporar tanto as possibilidades de prevenção como as assistenciais.

Nesse sentido, poderíamos criticar um programa de prevenção 
do câncer de mama, que deixe de levar em conta as necessidades de 
restauração de mamas das mulheres que realizam mastectomias em 
função da doença. Uma resposta coerente com o princípio da inte-
gralidade da assistência, nesse sentido, deveria viabilizar o acesso às 
técnicas de diagnóstico precoce, assegurando a todas as mulheres que 
fazem o diagnóstico (mesmo as que o fazem tardiamente) o acesso às 
formas de tratamento de que necessitam. Aliás, como a prevenção do 
câncer de mama se faz através de diagnóstico precoce, a oferta desse 
diagnóstico desacompanhada do pronto acesso de todas ao tratamento 
adequado é não só uma transgressão ao princípio da integralidade, 
como é algo totalmente inaceitável do ponto de vista ético. 

No Brasil talvez seja a resposta governamental à Aids a que mais 
se aproxima do princípio da integralidade nesse último sentido (o de 
abarcar tanto a perspectiva preventiva quanto a assistencial). A respos-
ta governamental brasileira destoou de uma série de recomendações 
emanadas de agências internacionais, como o Banco Mundial, sobre 
as políticas frente à Aids. Em geral, tais recomendações defendiam 
que os governos deveriam se empenhar na oferta das intervenções 
preventivas, consideradas altamente eficazes em termo de custo, 
deixando de financiar ou prover algumas intervenções, como o uso 
de anti-retrovirais. A resposta brasileira, entretanto, norteou-se pelo 
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princípio da integralidade, de modo que o governo assumiu a respon-
sabilidade de distribuir gratuitamente os anti-retrovirais aos pacientes 
com a doença, sem descuidar das práticas preventivas. 

Esse aspecto merece um comentário adicional. Com efeito, têm-se 
difundido no debate sobre as políticas de saúde as teses que advogam 
o uso de critérios de eficiência, como a chamada eficácia em termos 
de custo. Podemos, entretanto, vislumbrar pelo menos dois modos 
de uso desse critério de eficiência no que diz respeito à escolha do 
elenco de atividades contempladas por uma certa política especial. O 
primeiro, ilustrado pelo documento Investindo em saúde, elaborado 
pelo Banco Mundial em 1993, analisa a eficácia de intervenções 
isoladas. A idéia presente naquele documento era a de utilizar esses 
indicadores de intervenções isoladas para constituir um pacote de 
intervenções a ser financiado pelos governos. É desta forma que se 
torna possível, por exemplo, recomendar aos governos que distribuam 
camisinhas e que não distribuam anti-retrovirais. 

O segundo modo de uso dos critérios de eficiência já era ilustrado 
pelo velho método CENDES/OPAS, publicado em 1965. A diferença 
é que as unidades de análise não eram intervenções isoladas, mas 
conjuntos de intervenções combinadas de forma a responder a um 
certo problema de saúde. Apenas esse segundo modo de uso é com-
patível com o princípio da integralidade, pois exige que as diferentes 
combinações de atividades preventivas e assistenciais sejam apreciadas 
em seu conjunto. 

A resposta governamental brasileira à Aids sempre se pautou pelo 
respeito aos direitos dos que vivem com essa doença. Concebendo 
a Aids como um mosaico de epidemias, envolvendo diversos modos 
de transmissão, a resposta brasileira abarcou um elenco abrangente 
de estratégias e intervenções. Há aqui outra nuança do sentido de 
integralidade aplicado ao desenho das políticas: a capacidade de 
abarcar os diversos grupos atingidos pelo problema, respeitando suas 
especificidades. Mas, para fazê-lo inteiramente, pode ser necessário 
transgredir os espaços das políticas setoriais. Como responder ade-
quadamente à Aids nos presídios, por exemplo, sem uma perspectiva 
de integralidade que vá muito além dos recortes da saúde?

Considerações finais
No início deste texto advertíamos ao leitor sobre sua natureza: 

trata-se de um positional paper, que visa a suscitar o debate, despertar 
reflexões críticas e abrir mais uma rodada de conversas. Nele procu-
ramos refletir sobre três grandes conjuntos de sentidos do princípio 
de integralidade. Eles incidem sobre diferentes pontos: o primeiro 
conjunto se refere a atributos das práticas dos profissionais de saúde, 
sendo valores ligados ao que se pode considerar uma boa prática, 
independentemente de ela se dar no âmbito do SUS; o segundo 
conjunto refere-se a atributos da organização dos serviços; o terceiro, 
aplica-se às respostas governamentais aos problemas de saúde.

É possível reconhecer alguns traços de semelhança, algumas 
analogias, alguns fios de ligação que articulam todos esses sentidos. 
Quer tomemos a integralidade como princípio orientador das prá-
ticas, como princípio orientador da organização do trabalho, quer 
da organização das políticas, integralidade implica uma recusa ao 
reducionismo, uma recusa à objetivação dos sujeitos e talvez uma 
afirmação da abertura para o diálogo. 

Um paciente não se reduz a uma lesão que no momento lhe 
causa sofrimento. Não se reduz a um corpo com possíveis lesões  
ainda silenciosas, escondidas à espera de um olhar astuto que as descubra.  
Tampouco se reduz a um conjunto de situações de risco. O profissio-
nal que busque orientar suas práticas pelo princípio da integralidade 
busca sistematicamente escapar aos reducionismos. 

Analogamente, quando se busca orientar a organização dos 
serviços de saúde pelo princípio da integralidade, busca-se ampliar 
as percepções das necessidades dos grupos, e interrogar-se sobre as 
melhores formas de dar respostas a tais necessidades. As necessida-
des de serviços assistenciais de uma população não se reduzem às 
necessidades de atendimento oportuno de seus sofrimentos. Como 
também não se reduzem às necessidades de informações e de in-
tervenções potencialmente capazes de evitar um sofrimento futuro. 
As necessidades não se reduzem àquelas apreensíveis por uma única 
disciplina como a epidemiologia, ou como a clínica. Novamente, o 
princípio da integralidade implica superar reducionismos.
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Também nas políticas, é a busca de uma visão mais abrangente 
daqueles que serão os “alvos” das políticas de saúde que configura 
a integralidade numa de suas acepções. Em outra, é a recusa em 
aceitar um recorte do problema que o reduza a uma ou algumas 
de suas dimensões, desconsiderando as demais. As respostas aos 
problemas de saúde devem abarcar suas mais diversas dimensões. 
Analogamente, devem oferecer respostas aos diversos grupos atin-
gidos pelo problema em foco.

Talvez parte do reducionismo que contrasta com muitos dos 
sentidos de integralidade que defendemos resulte de uma certa inca-
pacidade: “a incapacidade de estabelecer uma relação com o outro 
a não ser transformando-o em objeto” (SANTOS, 2000, p. 83). 
Podemos perceber traços dessas objetivações nas formas reducionis-
tas que acabamos de criticar: há profissionais que, impossibilitados 
de tratar com sujeitos, tratam apenas das doenças. Lidam com os 
sujeitos como se eles fossem apenas portadores de doenças, e não 
como portadores de desejos, de aspirações, de sonhos. Há modos de 
organizar os serviços que tomam certas percepções de necessidades 
(percepções necessariamente subjetivas) como se fossem reais. Reifi-
cando suas próprias percepções, tornam-se insensíveis aos desejos e 
aspirações de outros sujeitos, quer estejam como pacientes, usuários, 
ou como profissionais. Há formuladores de política que concebem 
os sujeitos que sofrerão as conseqüências das políticas que formulam 
como objetos, alvos das intervenções. 

Se há alguma razão no argumento anterior, então integralidade talvez  
só se realize quando procuramos estabelecer uma relação sujeito-sujeito, 
nas nossas práticas nos serviços de saúde, nos debates sobre a orga-
nização dos serviços, ou nas discussões sobre as políticas. Isso talvez 
envolva uma abertura para o diálogo com o outro, que sempre resiste 
aos nossos projetos, do mesmo modo como resistimos aos seus projetos7.

Não são esses certamente os únicos sentidos da integralidade. 
Esses são alguns dos sentidos, pelos quais vale a pena lutar. Sub-
jacente a todos os sentidos da integralidade que aqui exploramos 
(e possivelmente a outros aqui não ventilados) esteja um princípio 

7 Sobre a noção de subjetividade implícita nesse parágrafo, vide Ayres (2001).

de direito: o direito universal ao atendimento das necessidades de 
saúde. A partir desse direito, o princípio da integralidade talvez nos 
oriente na busca da resposta à seguinte pergunta: como nós podemos 
oferecer respostas abrangentes e adequadas às necessidades de saúde 
que se nos apresentam?
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1. Introdução
A utilização de modelos na organização dos serviços de saúde tem 

sido objeto de discussão de grupos de acadêmicos, especialistas, políti-
cos e técnicos ligados ao setor saúde (Campos, 1992a, 1992b; Cecílio 
et al., 1994; Mendes, 1994; Moyses, 1994; Levcovitz, 1996 e 1997).
Tradicionalmente, os modelos aplicados à saúde visam à organização 
formal do processo de trabalho de seus serviços, mediante a admi-
nistração de recursos materiais, humanos e financeiros (Testa, 1993).

Tais modelos são geralmente idealizados por planejadores ou ge-
rentes, que querem fazê-los acontecer, materializar ou concretizar, por 
meio de regras ou normas previamente estabelecidas. Estas geram uma 
cadeia de atos que resultam no funcionamento de uma instituição ou 
organização. Entretanto, tais atos devem ser cumpridos por distintos 
atores, o que acaba gerando um conjunto diferenciado de práticas.

É a partir desse momento que surgem as principais dificuldades 
para implementação de modelos. A primeira é dada pelas condições 
(institucionais, materiais e informacionais) necessárias à implementação 
do modelo no alcance de seus objetivos. A outra se refere ao quase 
habitual desencontro desses objetivos, predefinidos pelos gestores nos 

1 Este texto é uma versão atualizada e modificada do artigo “Modelos ideais x práticas 
eficazes - um desencontro entre gestores e clientela nos serviços de saúde” (Pinheiro, 1999), 
como parte da pesquisa de doutorado em Saúde Coletiva desenvolvida no Grupo de Pesquisa 
Racionalidades Médicas, coordenado por Madel T. Luz.
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modelos ideais, e as práticas efetivamente exercidas para execução do 
trabalho que resultará em sua realização. 

Partindo desta discussão, vê-se que a implementação de modelos 
ideais tende a requerer condições também ideais para sua realização, 
isto é, um modelo somente alcançará o êxito estabelecido mediante 
a existência de condições devidamente previstas (calculadas) que, 
através de atos predeterminados, favorecerão a realização do trabalho 
e, conseqüentemente, seu resultado.

Essas questões podem ser claramente percebidas quando observamos 
aspectos da implementação de modelos na gestão de serviços. Testa 
(1993) destaca que, dentre as condições ideais eleitas pelos gestores, as 
atividades de supervisão e controle se constituem de atos subsidiários 
à gestão de um modelo, ou de um programa etc. (Testa, 1993). Os 
atos têm como objetivo verificar a execução de tarefas previamente 
designadas aos distintos recursos humanos, isto é, a execução de 
papéis referentes às diferentes funções de trabalho.

Contudo, o autor salienta que tais atos não permitem controlar 
a qualidade do produto de instituições. No caso de instituições de 
saúde – por exemplo, uma rede de atenção à saúde –, os atos do tipo 
controle evidenciam inúmeras dificuldades, devido à especificidade do 
objeto de trabalho em saúde, sobretudo do trabalho médico (Testa, 
1993). Como controlar o processo de trabalho médico? Este tem, em 
princípio, a autonomia como base de sua atuação mas ao mesmo tempo 
contrapõe-se à idéia de controle proposto nos moldes da gestão dos 
serviços. O trabalho médico tem em sua origem uma racionalidade 
que expressa uma forma de atuar específica, peculiar à sua prática na 
intervenção, face aos problemas de adoecimento da população.

E a população? Como mensurar a demanda por serviços de saúde 
ou mesmo definir as reais necessidades de saúde de uma população? 
Os especialistas das áreas econômica e de saúde admitem a impossi-
bilidade de realizar um cálculo preciso sobre esses fatores; e também 
de estabelecer regras ou unidades de valor para ordená-los. O caráter 
imprevisível dos eventos que ocorrem nos processos de saúde-doença, 
de cura e de morte dos indivíduos, é marcado pelo alto grau de sub-
jetividade presente nas relações médico/paciente e paciente/serviços.

Imprevisível e subjetivo. Estes são alguns dos termos utilizados 
pelos especialistas para explicar as dificuldades de se avaliar a facti-
bilidade de modelos de organização de serviços de saúde. Já foi visto, 
em estudos sobre a clientela (Canesqui, 1992), que essa subjetividade 
traz um imaginário, fruto de práticas e representações sociais, mate-
rial simbólico que é expressão cultural de um modo de perceber a 
saúde e a doença. Contudo, tais aspectos são invisíveis aos olhos da 
razão, sobretudo ao crivo da racionalidade econômica. É importante 
lembrar que esses aspectos não devem ser negados, pois, caso con-
trário, estaremos excluindo, uma vez mais, elementos socioculturais 
essenciais à compreensão das instituições de saúde. 

Nesse sentido, este texto visa a levantar algumas questões intrín-
secas à aplicação concreta de modelos na organização de serviços, 
isto é: as práticas em saúde. Realizamos, previamente, uma breve 
retrospectiva histórica sobre a racionalização da vida na construção 
do pensamento ocidental e seu rebatimento nas práticas de saúde. 
Em seguida, discutimos as possibilidades de apreensão de outras 
formas de pensar/agir/fazer/produzir em saúde, utilizando alguma 
contribuição do pensamento oriental. Por fim, tecemos considerações 
sobre essas reflexões e sua aplicação nas formas de agir e produzir 
integralidade em saúde.

2. Prática ideal: ações a serviço de modelos 
e técnicas? Razão e prática na cultura do Ocidente

Este tipo de pergunta (provocativa) vem perpassando o debate 
institucional sobre o desenvolvimento, na prática, de formas mais 
adequadas de organização dos serviços de saúde. Contudo, observa-se 
que a prática tem sido tratada, na grande maioria das vezes, apenas 
como um campo de aplicação ou verificação de idéias, propostas 
ou modelos. Tal postura acaba por negar a condição do agente que 
tem a prática, nas transformações sociais, políticas ou econômicas. 

No campo da saúde, nossa área de análise, esta dimensão da prática 
tem sido discutida em estudos sobre gerência de serviços, políticas e 
avaliação de saúde, através de várias abordagens distintas (Campos, 
1992a, 1992b; Cecílio et al., 1994; Mendes, 1994; Moyses, 1994; 
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Levcovitz, 1996 e 1997). Diferentemente da maioria desses autores, 
pretendemos realizar uma leitura sobre as práticas em saúde, tomando 
como base de análise dados da história ocidental com perspectiva de 
análise e conceitos da filosofia e sociologia. Esta análise tem como 
núcleo conceitual básico a ação, enquanto elemento processual da 
prática. A ação é compreendida como um componente cultural que 
traduz uma certa forma de pensamento de uma dada cultura, ou 
melhor, de uma dada civilização, no nosso caso a ocidental.

Realizando uma breve retrospectiva, podemos afirmar que o modelo 
de pensamento ocidental tem como uma de suas mais importantes 
matrizes o modelo grego de pensamento, centrado no logos, tendo 
como seus principais enunciadores clássicos Platão e Aristóteles. De 
acordo com as interpretações de Platão, somente a razão (inteligência), 
ou logos, estaria habilitada a criar ou construir um conhecimento 
(ciência), que resultaria da contemplação da verdade (as formas). Esse 
modo de construção do conhecimento, se idealizado, constitui modelo 
organizador das ações da vida humana, sendo esta forma (ideal de 
verdade) a única possibilidade efetiva de se alcançar a perfeição, ou 
melhor , a salvação (Jullien, 1996). 

Neste sentido, somente a razão pode agir como mediadora válida 
entre o sensível e o inteligível. Na verdade, o projeto do logos seria 
o princípio da ordem, de organização intelectiva do mundo, onde 
tudo aquilo que fosse irredutível à razão não poderia ser considerado 
como verdade. Esta razão, caracterizada como razão clássica, tende 
a situar a ação numa posição de subordinação perante a verdade 
formal, sob o signo do modelo ideal – este criado por um saber 
sacralizado (Jullien, 1996).

A reificação da razão como produtora de verdades, através da in-
terpretação, da explicação e da transformação da realidade (natureza), 
atravessou os séculos, e mais precisamente a partir do século XVI, 
manifestou-se em novas formas de produção de racionalidades. A 
matriz do pensamento ocidental – o projeto logos – acabou servindo 
de patamar epistêmico para a construção e a organização institucional 
de diversos campos de saberes, que deram origem a formas variáveis 
de intervenção normativa na vida das sociedades.

Talvez o período que melhor represente a riqueza das transformações 
que ocorreram no mundo ocidental desde a Antigüidade compreenda 
do Renascimento ao Classicismo, dos século XVI ao XVIII. Luz 
(1988, p. 17) caracteriza o Renascimento como uma época que foi 

“(...) ao mesmo tempo uma época de modificação de costumes e 
idéias, e uma série de momentos inaugurais na criação artística e 
filosófica, científica e tecnológica, que têm ressonância progressiva, 
a partir de centros urbanos de irradiação, para todo o mundo 
conhecido (o Velho Mundo). Essa ressonância produz uma série 
de mudanças profundas no comportamento político, cultural e 
econômico da Europa, cujos efeitos de mutação se fizeram sentir 
até o século XVIII”.

No bojo das transformações ocorridas no período renascentista, 
está o embrião de outra forma de pensar através da razão. Esta seria 
chamada pela autora de racionalidade científica moderna (Luz, 1988). 
Trata-se de um momento de dessacralização da vida, através da tema-
tização do homem como não mais ligado ao mundo do cosmo, mas 
do homem com o dono da natureza. Separam-se os reinos celestial, 
humano e natural, situando-se o homem no centro da vida.

Neste momento rompe-se com a visão naturista do mundo, até 
então vigente, herdada da concepção grega clássica, para pensá-lo 
cientificamente, talhando um novo modelo (racional) para vida: a 
ordenação. O modelo moderno de vida deveria ser objetivado através 
de ações lógicas e da prática sistemática de atividades racionais, o 
que configurou o método (científico). O método seria, portanto, o 
exercício de regras de produção de verdades destinadas a explicar e 
ao mesmo tempo a ordenar a vida, Tornou-se o meio eleito pela mo-
dernidade para “ordenar os seres e o mundo, moralizando as relações 
entre homens e as coisas, e dos homens entre si” (Luz, 1988, p. 28).

Segundo a interpretação de Luz (1998, p. 30), a racionalidade na 
Idade Moderna constituiu-se num “regime específico de produção de 
enunciados de verdades, no qual as regras de produção de verdades são 
mais importantes, em última instância, que sua veracidade enquanto 
tal”. Este regime é a base da constituição do conhecimento científico.

De acordo com Luz, a racionalidade moderna coincide com a 
racionalidade científica, quando toma como norma epistêmica a 
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utilização de um método de produção de verdades como meio de 
legitimação perante a sociedade, através do exercício contínuo e reno-
vado de “buscar novos conteúdos de verdades” (pesquisa científica).

A racionalidade científica moderna caracteriza-se, assim, pela 
fragmentação tanto da natureza (objeto) como do próprio sujeito de 
conhecimento: o homem. Este será dividido em partes, sendo a razão, 
hierarquicamente superior, separada das paixões, dos sentimentos e 
dos sentidos. Progressivamente, estas partes serão vistas pela ciência 
como peças, infinitamente fragmentavéis.

Apesar de não ser objeto deste trabalho, consideramos que, para se 
tematizar os fundamentos da racionalidade científica moderna, há de se 
ter claro que seu surgimento no século XVII, atravessando o século XVIII, 
foi decisivo para a construção da medicina moderna no século XIX.  
A racionalidade médica terá, na modernidade, a doença como categoria 
central, norteando até os dias de hoje seu modo de intervenção na  
sociedade (Luz, 1988).

Mesmo que o processo de racionalização da vida coincida com a 
racionalidade científica no Ocidente, no que diz respeito à utilização 
da ciência como um saber privilegiado para ordenação da história 
da vida e suas manifestações, pode-se observar o desenvolvimento de 
outras formas de racionalizar o viver das sociedades. 

Com o advento do capitalismo, as sociedades modernas desen-
volveram formas crescentemente complexas de empreendimentos, 
visando à sistematização dos lucros. Diversos países do Ocidente 
e Oriente criaram empresas capitalistas, que, através do comércio, 
fomentavam empresas duradouras e ocasionais na organização desses 
sistemas (Weber, 1993). 

Para Weber (1993), o capitalismo ocidental constitui uma certa 
racionalidade controladora, sendo o cálculo a previsão do controle 
voltada para produtividade. Uma racionalidade voltada para o cálculo 
da ação, do trabalho. Para ele, este fato exigiu o desenvolvimento 
de várias técnicas, com o objetivo de aperfeiçoar a “calculabilidade”, 
utilizando-se para isso a tekné da ciência ocidental, isto é, as técnicas 
dos conhecimentos científicos das áreas da matemática e das ciências 
da natureza. De acordo com as interpretações do autor, o desenvol-
vimento de tais técnicas

“tão importantes para as condições de vida de nossas massas, foi 
certamente encorajado por considerações econômicas, que justamen-
te se assentavam nele no Ocidente. Esse encorajamento decorria, 
entretanto, das peculiaridades da organização social do ocidente. 
(Weber, 1993, p. 10)” 

Com a modernidade estabeleceu-se, assim, um conjunto de novas 
demandas e novas necessidades sociais, exigindo novos mecanismos de 
produção, cada vez mais especializados. A criação desses mecanismos 
gerou outras necessidades, cada vez mais individualizadas, na busca do 
sucesso, do controle, enfim, da renovação dos valores que orientavam as 
ações dos indivíduos. De outro lado, na esteira das relações de produção 
capitalista, a própria racionalidade científica moderna desenvolveu-se 
de maneira bastante acelerada, através do aperfeiçoamento de técnicas 
para controlar e organizar a natureza, mas na forma de produção. Esta 
estaria voltada para a condução da previsão de ações da racionalidade 
ocidental moderna. A ciência nunca teve tanto prestígio social como 
nesse período, sobretudo nos dias de hoje.

Embora os conhecimentos advindos dessas duas racionalidades 
apresentem traços que apontam para a associação de seus objetivos, 
não se pode afirmar que existe uma relação causal entre ciência e 
capitalismo, mas uma correlação positiva em termos históricos, epis-
temológicos e sociais.

Atualmente nos deparamos com uma figura de sujeito hipertrofiado 
pela valorização do individualismo e suas manifestações na cultura 
contemporânea. É importante enfatizar, entretanto, em que pesem 
as diferentes condições sociais, culturais, políticas e econômicas, que, 
desde a Antigüidade ocidental, o pensamento da transcendência/
transposição permanece, através da permanência do modelo ideal, 
para ser aplicado, imitado e repetido em todos os lugares e para to-
das as coisas. Não no sentido grego de se estabelecer vínculos com o 
divino, mas na ratificação do seu papel de normalizador da natureza 
nas suas diversas manifestações.

O modelo ideal centrado na figura do sujeito indivíduo passa a 
ser transposto, na atualidade, para o cotidiano, com todos os seus 
novos valores: o individualismo, o consumismo, a busca do poder 
sobre o outro, a disputa, que acabam por influenciar de maneira 
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decisiva os campos mais importantes do agir e do viver humanos, 
como a política, a ética e a cultura.

Essa forma de agir/pensar, com suas concepções e valores, tem-se 
replicado nas instituições, como as de saúde (ensino e serviços), nosso 
objeto de análise. Com a normalização das noções de saúde-doença, 
realizadas (e pensadas) somente a partir de conhecimentos biológicos 
(anatomo-físico-patológicos), estatísticos (formalismo quantitativo), 
ou até mesmo sociológicos (formalismo crítico-qualitativo), meios e 
formas utilizados por essas instituições – ou seja, os modelos – fo-
ram freqüentemente enaltecidos nas análises no campo da saúde, em 
detrimento de um olhar mais abrangente sobre os fins, os resultados 
e as práticas sanitárias (Campos et al., 1994). 

A proposta teórica de Max Weber é recuperar outra forma de 
análise que não a interpretativa, mas compreensiva, da realidade. 
Significa ultrapassar os limites das análises sobre as práticas, não 
apenas como campo para aferição de verdades, mas torná-las fonte 
de conhecimento de sua própria construção (Weber, 1993). 

Acreditamos que a ação se torna elemento conceitual fundamental 
para compreender e apreender estruturas, significados e sentidos, 
nesta racionalidade ou em outras. Neste sentido, o conceito webe-
riano de ação social é muito pertinente, por permitir a discussão das 
características de outras culturas, como por exemplo a oriental, que 
valorizam a ação e a prática como veículo de transformação.

3. Práticas eficazes: a ação modulando o saber e o fazer. 
Por que não no Ocidente? Razão e prática no Oriente

Longe de ser uma análise mecanicista tentando enquadrar a vida 
do Ocidente no modelo oriental, a idéia de tratar as práticas como 
moduladoras do próprio fazer e formuladoras de saberes não deve 
ser entendida aqui como um modo de pensar que venha substituir 
o hegemônico, haja vista a diversidade e a oposição de conceitos em 
ambas as culturas. É possível fazer aqui apenas um exercício teórico 
conceitual de aproximação para compreender as duas culturas, no 
sentido de apreendermos alternativas possíveis de abordagens dos 
problemas da vida e do mundo atuais, independentemente das cul-
turas de origem.

Para discutir o tema acima, valemo-nos de autores como Marx 
Weber e François Jullien, com o objetivo de realizar uma análise 
conceitual, com vistas à compreensão das distintas racionalidades 
situadas em patamares culturais diametralmente opostos.

O ponto central das interpretações sociológicas de Weber está na 
ação social. Esta é entendida como o fundamento de toda estrutura 
social. A ação é geradora de situações e estruturas. 

Na sua obra clássica, Ética protestante e o espírito do capitalismo, 
Weber tematiza estas questões e elabora a teoria da ação social. Nela o 
autor analisa o papel da ética religiosa em sua relação com o processo 
de produção do capitalismo moderno. Uma de suas interpretações 
é que o espírito, entendido como ética social (ethos), irá determinar 
as formas como as pessoas serão inseridas e avaliadas no processo 
de produção. É a ética do trabalho – este como valor que dignifica, 
voltado para determinados fins que orientariam determinadas ações. 

Baseado na análise da ética protestante, Weber2 destaca o papel da 
cultura religiosa como um dos fatores que corroboram a construção  
da racionalidade calculadora. O projeto ético dos protestantes estaria im-
buído do espírito capitalista, para alcançar individualmente a salvação.  
A ética do trabalho assume uma condição de valor no protestantismo, 
mas para ser cultivada individualmente. Isto porque, diferentemente do 
catolicismo, o protestantismo é fortemente marcado pelo individualis-
mo, em detrimento do primeiro, que privilegia a vida em comunidade  
(Weber, 1993).

Weber inaugura a sociologia compreensiva, redimensionando a 
estrutura da disciplina e do significado da ação social. A sociologia 
é definida como uma ciência que pretende entender a ação social, 
interpretando-a, para explicá-la causalmente em seu desenvolvimento 
e efeitos. Por sua vez, a ação social é uma ação em que o sentido 
pensado por um ou mais sujeitos está referido à conduta dos outros, 

2 A reflexão de Weber tem como campo de estudo a cultura. Em que pesem as críticas 
feitas por K. Marx ao capitalismo, sobretudo em O capital, Weber não refuta a abordagem 
econômica realizada por Marx. Contudo, justifica a necessidade de ultrapassar os limites do 
tratamento econômico na análise do capitalismo, através da compreensão e não da interpretação 
da história e da vida das pessoas. Afirma Weber: “não adianta discutirmos somente sobre o 
econômico em si, pois não tem significado algum se não tiver espírito” (Weber, 1993, p.17).
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orientando-se por esta, em seu desenvolvimento. A ação social se 
orienta pelas ações dos outros (com todas as irracionalidades que 
advêm do ser humano – por exemplo, afeto, religião, cultura, valores 
etc.) que podem ser ações passadas, presentes e futuras (Weber, 1986).

Neste sentido, a categoria de racionalidade é ampliada a partir da 
teoria da ação. A racionalidade não pode ser um conceito confinado 
ao capitalismo, ou aos seus aspectos econômicos. Deve ser acolhida 
nos vários aspectos que envolvem o sujeito (sobretudo a subjetivida-
de), pois se refere à forma de orientar ações, isto é, a uma forma 
de sistematizar as ações e organizá-las para determinados fins, para 
determinados valores (Weber, 1993).

Dentro dessa perspectiva, é possível conceber a existência de mais 
de uma racionalidade, possuidora de um racionalismo específico e 
peculiar da cultura. Como já observado por Weber, o papel da cul-
tura na manutenção e na perpetuação da racionalidade calculadora 
da vida no Ocidente é bastante significativo.

Tomando como ponto de análise e exame o seu oposto cultural – o 
pensamento oriental –, pode-se observar que, no pensamento chinês, 
não existe um movimento de transposição de ideais, ou modelos ide-
ais, típico do pensamento ocidental (Razão clássica - homem), como 
foi visto anteriormente. Isto porque esse pensamento (oriental) está 
apoiado no princípio da imanência, isto é, a verdade real emerge da 
ação, pois esta “fala e define por si” (Jullien, 1996). 

Diferentemente do Ocidente, a transcendência inexiste na cultura 
oriental, pois é na transcendência que está, justamente, o pressuposto 
existente no Ocidente, isto é, transcender significa alcançar uma idéia 
(verdade) absoluta e perfeita em si mesma. (Jullien, 1996).

O filósofo François Jullien, ao analisar a filosofia chinesa, comparan-
do-a ao projeto grego de logos, destaca que na cultura oriental não existe 
a idéia de criação (demiúrgica) de verdades por modelos. Na filosofia 
chinesa, o mundo existe desde sempre, portanto não existe a possibili-
dade de se criar modelos, mesmo porque a ação, assim como a prática,  
é considerada o mais eficaz dos modelos ou dos modos de vida 
(Jullien, 1996).

Na moderna civilização ocidental, a sobrevivência no mundo 
condena o sujeito ao permanente convívio entre as qualidades, para 

alcançar o sucesso, o êxito, ser vencedor, o herói da aposta/disputa. 
Em contrapartida, na cultura chinesa não existe esse apelo às quali-
dades, pois aquilo que parece não ter qualidades,

“o insípido – (pleno de possibilidades = desprovido de qualidades), 
desdobra-se em todos os sentidos. Por princípio, é indiferente às 
fronteiras que traçam entre eles os diferentes saberes: já que o valor 
é neutro, a insipidez está no início de todos os possíveis e os faz 
comunicar” (Jullien, 1996, p. 24).

No seu livro Eloge de la fadeur, Jullien denuncia o primeiro 
paradoxo Ocidente/Oriente, pois prezar a insipidez, e não o saber, 
significa ir ao encontro da tradição ocidental – isto é, de acordo 
com sua interpretação, o saber ocidental tem prazer em maltratar o 
senso comum. Os chineses se beneficiam de valores de sua cultura, 
que fazem com que o seu agir (através das artes, por exemplo) possa 
tornar mais sensível (mais atuante) essa insipidez, considerada fun-
damental para a compreensão das ações, e assim poder transformá-
las. Nesse sentido, a prática em si mesma é uma fonte inesgotável 
de transformações de ações, pensamentos e sentidos (Jullien, 1996).

Saber escutar e fazer com que o outro escute, no sentido de ver o 
estado das coisas, é conceber que o mundo funcione de outras formas, 
sempre atualizadas. O gesto é valorizado e assim a ação concentra 
todas as possibilidades e todas as visões.

Se o espaço do mundo ocidental é dado à ciência, e se lá a 
ciência não estivesse, este seria considerado um espaço vazio, oco, 
desprovido de conhecimento. Na filosofia oriental, esse espaço vazio 
é espaço da plenitude de sentidos, que possibilita, através da sutileza, 
da sensibilidade, manipular novas possibilidades de racionalizar o 
mundo, ao mesmo tempo em que relativiza as certezas estabelecidas. 
A idéia de confronto (pela palavra ou pela guerra) não cabe na 
cultura oriental, pois os chineses fazem sempre um contorno para 
buscar novos caminhos, sem necessariamente alterar os objetivos 
propostos (Jullien, 1996). 

A sutileza, a sensibilidade, os sentidos, quando recuperados com 
o objetivo de auxiliar nas transformações necessárias à melhoria da 
qualidade de vida das populações, pode nos permitir uma conjunção 
essencial entre sujeito e ação.
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O esforço de revisão conceitual desenvolvido agora visa a demons-
trar que existem outras formas de tratar os problemas da vida, em 
seu sentido mais amplo, sem que haja uma limitação política, ética 
e até mesmo cultural. A cultura é um campo fértil para se apreen-
der outros elementos de sentido e significados que nos auxiliem na 
compreensão da realidade.

As questões aqui levantadas não estão necessariamente confinadas 
numa só cultura. Ao contrário, cada uma das culturas examinadas 
procurou encontrar um caminho para dar conta da antiga dicotomia 
teoria/prática – uma dicotomia que reverbera na vida humana, nos 
planos político, ético e institucional. Exemplo dessa reverberação são 
as instituições de saúde.

No caso da saúde, podemos observar uma demanda crescente 
de modelos alternativos de atenção, seja na prática clínica, seja na 
gestão dos serviços de saúde. Luz (1997), em seus estudos sobre 
racionalidades médicas, aponta para a exaustão do modelo ocidental 
de organização de serviços e das práticas médicas. Chamamos a 
atenção para a crise da saúde, que é uma crise sanitária e médica, 
e que envolve culturalmente as relações entre medicina-sociedade e 
instituições: médicos/pacientes/serviços.

Campos et al. (1994) alertam para a urgência de modelos de 
atenção à saúde que sejam mais porosos, capazes de permitir que a 
sensibilidade, o desejo e as necessidades da clientela perpassem por 
todos os poros da organização de tal forma que todos sintam a pres-
são. O autor defende a necessidade de se pensar a saúde com outras 
feições socioculturais, no que diz respeito à formulação, distribuição 
e organização dos serviços.

Enfim, para tratar dessas questões sobre as práticas em saúde, o 
agir cotidiano nas instituições de saúde configura-se como um situs 
privilegiado de estudos e de construção da integralidade em saúde. 
Esta é entendida aqui no sentido ampliado de sua definição legal3, 
ou seja, como uma ação social que resulta da interação democrática 

3 A definição legal e institucional de integralidade é “um conjunto articulado de ações e 
serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de 
complexidade do sistema” (Ministério da Saúde – NOB 96 Brasília: Ministério da Saúde, 1996).

entre os atores no cotidiano de suas práticas na oferta do cuidado de 
saúde, nos diferentes níveis de atenção do sistema de saúde. Diante 
dessa perspectiva crítica, o cotidiano nas instituições de saúde surge 
como um espaço não de verificação de idéias, mas de construção 
de práticas de novas formas de agir social, nas quais a integralidade 
pode se materializar como princípio, direito e serviço na atenção e 
no cuidado em saúde. 

4. Práticas do cotidiano nas instituições de saúde e a 
integralidade: novas formas do agir social em saúde

Neste sentido, as instituições de saúde assumem papel estratégico 
na absorção dos conhecimentos de novas formas de agir e produzir 
integralidade em saúde, na medida em que reúnem, no mesmo espaço, 
diferentes perspectivas e interesses de distintos atores sociais (médicos, 
dirigentes e usuários). Atuam para a construção e reprodução de sa-
beres e práticas integrais de cuidado e atenção à saúde, assim como 
para a avaliação dos efeitos de uma política que o Estado desenvolve, 
face ao nível de saúde da população. Consideramos, portanto, as 
instituições de saúde um locus privilegiado de observação e de análise 
dos elementos constitutivos do princípio institucional da integralidade, 
seja quanto às práticas terapêuticas prestadas aos indivíduos, seja nas 
práticas de saúde difundidas na coletividade.

Cabe lembrar que vários estudos têm sido realizados sobre a reforma 
do sistema de saúde brasileiro, com o objetivo de acompanhar suas 
formas de articulação (ou rearticulação) em situações institucionais 
concretas, em diferentes níveis de execução da política de saúde, nos 
estados e municípios do país. De acordo com Cohn, essa situação 
tem gerado um “acúmulo de conhecimento de diferentes experiências, 
num diálogo permanente com os marcos teóricos, no qual as cate-
gorias e conceitos, até então vigentes, lhes dão novos significados e 
apontam sua capacidade e limites” (Cohn, 1991, p. 320). É a partir 
do reconhecimento desses limites que se advoga aqui a necessidade 
de realizar outra tipologia de análise sobre as políticas de saúde, no 
plano microinstitucional, sobretudo no que diz respeito aos princípios 
doutrinários e organizacionais relacionados com o cuidado da saúde 
de um indivíduo ou mesmo de uma população.
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Tradicionalmente, as análises no campo da saúde têm como foco 
de atenção a realização de estudos macroinstitucionais (Almeida, 
1995; Gershman e Viana, 1997; Buss e Labra, 1995, entre outros), 
voltados para o exame da

“política setorial em termos de disjuntivas e oposições – público 
versus privado; setor estatal versus setor privado; centralização versus 
descentralização; democracia representativa versus democracia direta 
– e não em termos de suas articulações e rearticulações” (Cohn, 
1997, p. 319; Viana, 1996, p. 12).

Outros trabalhos já identificaram as formas como os processos de 
descentralização / desconcentração foram conduzidos em diferentes 
estados e municípios4. Todavia, o número de estudos que buscaram 
esmiuçar a relação da população com os serviços de saúde, no que 
concerne aos efeitos de uma política de saúde em situação microinsti-
tucional, relacionada sobretudo à integralidade do cuidado em saúde, 
ainda é bastante reduzido. Ressaltam-se aqui alguns trabalhos nessa 
direção: Cohn (1992), Canesqui (1992), Luz (1997) e Camargo (1997).

Com isso, tem-se uma brecha de produção do conhecimento de 
nossa realidade, no que diz respeito aos efeitos dessa política de saúde, 
no caso em exame, sobre a integralidade das ações de saúde nos espaços 
onde ela deveria se materializar, isto é, nos serviços de saúde. Afinal, 
os serviços de saúde constituem cenário vivo, onde atuam atores so-
ciais distintos no desenvolvimento de suas práticas, gerando diferentes 
percepções sobre o que é demandado e oferecido em termos de saúde.

Desta perspectiva, o estudo sobre os atores e suas práticas no 
cumprimento do princípio da integralidade, no contexto de reforma 
do sistema, ganha notoriedade e pertinência para o campo da saúde 
coletiva. Privilegiando a participação de atores sociais e suas práticas 
no cotidiano dos serviços de saúde, parte-se do pressuposto de que 
são as instituições, em seu agir cotidiano – os serviços – o espaço 
onde as ações políticas ganham materialidade política e social e ex-
pressam formas de criação e de apropriação da produção/reprodução 
da vida coletiva.

4 Nos últimos cinco anos ocorreu um boom editorial de livros, periódicos, teses e dissertações 
sobre o tema. Algumas se encontram na bibliografia deste trabalho.

Ressalte-se que cotidiano é entendido aqui como o locus social 
onde se expressam não somente experiências de vida, na perspectiva 
individual que o termo possa conter, mas também contextos de 
relações sociais distintas que envolvem tanto pessoas, como grupos 
específicos, coletividades e instituições.

No que concerne ao processo de reforma do sistema de saúde bra-
sileiro – a construção do SUS –, uma das características fundamentais 
do sistema é “uma inédita e radical politização do que tradicionalmente 
se consideram procedimentos técnicos operacionais do planejamento e 
da gestão e organização do sistema” (Levcovitz, 1997, p. 118).

Segundo Levcovitz (1997), o cenário que se desenha é de superação 
da tradicional separação entre a esfera política e a esfera técnica, na qual 
as ações – sejam de caráter político, ideológico, institucional ou admi-
nistrativo – tomam os espaços de gestão concreta das redes de serviços  
e de operação do instrumental próprio das políticas públicas5. Em 
certa medida, isso vem requerendo novos padrões de relacionamento 
entre serviços, profissionais e usuários.

Bozi (1994) destaca que os processos históricos da formação e 
consolidação das equipes e do modelo de atendimento nos serviços 
de saúde não se reduzem uns aos outros de maneira mecânica. Em 
outras palavras, a formação dos profissionais de saúde e a formulação 
de modelos assistenciais adotados pelos serviços possuem dinâmicas 
distintas, ao mesmo tempo em que se constroem lógicas particulares 
de realização e condução de suas atividades. Com isso, o uso da cate-
goria integralidade corresponde a um tipo de marcador contínuo, que 
se estrutura a partir de uma ação social específica, que pode incluir 
os aspectos objetivos e subjetivos resultantes da interação/relação dos 
atores em suas práticas no interior das instituições.

Essa categoria pode ser ampliada com a definição de ação social, 
definida por Weber, que entende a ação como o fundamento de 
toda estrutura social: a ação geradora de situações e estruturas que 
organizam o edifício social. Uma vez considerando a definição de 

5 Levcovitz cita os seguintes instrumentais de condução das políticas públicas: programação 
físico-financeira, orçamentação, elaboração de planos, projetos e relatórios de avaliação (Le-
vcovitz, 1997). 
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Weber (1996) sobre ação social, baseada na reflexão sobre a cultura 
religiosa6, a dimensão cultural pode ser incluída no escopo de análise 
de uma política pública em saúde.

Neste sentido, Mendes (1997) destacou a importância da dimen-
são cultural no processo de construção do SUS, pois a relação entre 
atores governamentais e cidadãos – isto é, Estado e sociedade – tende 
a englobar vários aspectos intrínsecos à dinâmica de uma sociedade, 
além de manter estreita relação com a dimensão político-ideológica, 
no que concerne a uma visão ampliada do processo saúde-doença. 
Exemplo disso é a expansão de práticas terapêuticas alternativas nos 
serviços de saúde, que, colocadas a serviço da população, permite ao 
paciente escolher a terapêutica a ser por ele utilizada. Esse fato evidencia 
uma compreensão ampliada do direito à saúde, na medida em que os 
conteúdos teórico-práticos norteadores dessas práticas se aproximam da 
integralidade em duas dimensões: da atenção e do cuidado em saúde.

Para tanto, torna-se necessário assumir a integralidade como um 
eixo norteador de novas formas de agir social em saúde e, por que não, 
de uma nova forma de gestão de cuidados nas instituições de saúde, 
permitindo o surgimento de experiências inovadoras na incorporação 
e desenvolvimento de novas tecnologias assistenciais. 

5. Terapêuticas não-convencionais: práticas inovadoras de 
integralidade na atenção e no cuidado saúde

Nas duas últimas décadas, o sistema de saúde brasileiro passou por 
profundas transformações em suas constituições política, jurídica e 
organizacional, com expressiva expansão da assistência médica oferecida 
à população. Tais transformações têm possibilitado a implementação 
de propostas inovadoras na gestão dos serviços de saúde, entre as 
quais se destaca a inclusão das medicinas não-convencionais. 

As chamadas medicinas não-convencionais vêm sendo freqüente-
mente apontadas como práticas terapêuticas alternativas no tratamento 
dos indivíduos, sendo incorporadas progressivamente à organização 
da prestação de assistência médica à população. O baixo custo no 
tratamento e a pouca efetividade da medicina convencional têm 

6 Ver o artigo “Uncertainty and the welfare economics of medical care” (apud Iunes, 1995).

sido citados como os principais motivos da crescente inserção dessas 
práticas nos serviços públicos de saúde, sendo a homeopatia a prática 
terapêutica que mais se destacou nos últimos dez anos (Luz, 1996).

É verdade que a homeopatia vem ocupando lugar de destaque 
no desenvolvimento de práticas terapêuticas alternativas, na reorga-
nização do sistema de saúde. Contudo, conquistar um espaço num 
setor como o da saúde, em que a visão médica técnico-científica é 
dominante, não tem sido uma tarefa fácil do ponto de vista histórico-
institucional (Luz, 1996).

Contudo, a partir de 1985, o crescimento e a busca dessa prática 
terapêutica ganharam a adesão de instituições públicas de assistência 
médica e da academia, através da assinatura de um convênio pluriins-
titucional celebrado entre INAMPS, FIOCRUZ, UERJ e IHB. Isto 
possibilitou uma ação conjunta na institucionalização da homeopatia 
nos serviços públicos de saúde.

A introdução da prática homeopática nos serviços públicos foi en-
tendida como uma proposta de universalização da assistência médica, 
como direito de escolha, da parte dos usuários dos serviços, do tipo 
de tratamento preferido, como direito de cidadania a ser garantido 
ao paciente (Bioccchini et al., 1987). Essa compreensão resultou num 
conjunto de recomendações apresentadas à VIII Conferência Nacional 
de Saúde que incluíam propostas e alternativas no campo da forma-
ção de recursos humanos em homeopatia, no campo da produção de 
meios terapêuticos, sobretudo o estímulo à oficialização das demais 
práticas terapêuticas alternativas junto às entidades de deontologia 
médica, discutindo-se sua utilização ambulatorial.

Não obstante as grandes transformações introduzidas no sistema 
de saúde na década de 80, a oficialização da homeopatia, assim como 
de outras iniciativas inovadoras, não ficaria imune à cultura política 
do Estado brasileiro. Com os obstáculos institucionais surgidos, não 
se conseguiu que a medicina homeopática ganhasse a adesão de 
gestores de serviços. Todavia, Luz relata que várias coordenadorias 
locais de programas de terapias alternativas foram sendo criadas nos 
estados da Federação durante os anos 80, com o Sistema Unificado 
e Descentralizado de Saúde (SUDS) e principalmente após o advento 
do Sistema Único de Saúde (SUS) (Luz, 1996). 
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Hoje está clara a crescente incorporação de sistemas terapêuti-
cos alternativos nos serviços públicos de saúde. Esta ação tem sido 
entendida pelos formuladores de políticas como uma das formas de 
garantir a universalização da assistência médica, por meio da garan-
tia de escolha, pelo usuário, de seu tratamento. Tal ato significaria 
assegurar ao usuário o exercício da cidadania. 

Apesar de a expansão da oferta da assistência médica ter ocorrido 
de maneira intensa, existem limitações intrínsecas a esse processo, na 
resposta às necessidades e demandas básicas do conjunto da população. 
Isso pode ser verificado quando se observam dados quantitativos e 
qualitativos. De um lado, os indicadores socioeconômicos e sanitá-
rios demonstram o baixo nível de resolutividade do sistema, quando 
comparados com os padrões considerados essenciais para a vida de 
um cidadão. Por outro, uma visível insatisfação por parte dos pró-
prios médicos quanto ao seu papel na cura do indivíduo, sobretudo 
na sua capacidade de resolução de um agravo (Cohn et al., 1992).

Essas evidências (sistemas poucos resolutivos e insatisfação do 
profissional médico) permitem-nos afirmar que é na organização das 
práticas de saúde que se desenham alguns condicionantes da oferta 
de serviços de saúde. Esses se relacionam aos modelos adotados pela 
prática médica, os quais refletem diretamente na formulação e na 
implementação dos serviços de saúde.

Por outro lado, não se pode deixar de mencionar que a constituição 
de demanda por serviços de assistência médica é elemento importante 
na organização das práticas de saúde. Para apreendê-la, é necessário 
compreender como as práticas de saúde e os modelos adotados para 
sua realização (se assim o for) se relacionam, e quais atores estão 
envolvidos na relação com a oferta dos serviços de saúde. Essa tarefa 
por si só exige não somente identificar as demandas existentes por 
assistência médica, mas também perceber sua dinâmica, entendida 
como resultante de práticas institucionais e individuais num campo 
específico de produção de bens e serviços, neste caso, a saúde.

A demanda (aqui examinada no contexto da saúde) é um conceito 
histórico, particular à economia de mercado, ligado a esta e restrito 
ao poder aquisitivo individual. Ou seja, demanda é a quantidade do 
bem ou serviço que as pessoas desejam consumir em determinado 

período de tempo, consideradas suas restrições orçamentárias. Nesta 
definição incluem-se dois aspectos interessantes: o desejo, retratado 
por preferências, e o montante de recursos que possuímos, como 
elementos básicos analisáveis no estudo de tais demandas (Iunes, 
1995). Já a oferta corresponderia, justamente, aos serviços previstos 
para cobrir a população, segundo os recursos existentes. Contudo, 
existe consenso, entre vários autores, de que o conceito de demanda 
de saúde requer, no mínimo, algumas “adaptações” à vertente eco-
nômica inerentes ao setor.

Arrow (1993 apud Iunes, 1995), por exemplo, argumenta que o 
setor saúde possui características importantes que o diferenciam da 
economia e limitam sua descrição, tal como as especialidades eco-
nômicas. No campo da saúde, essas características envolvem pelo 
menos três atores distintos, que se inter-relacionam influenciando 
decisivamente a construção de demandas: o indivíduo, o profissio-
nal médico e a instituição, aqui representada pelo gestor do sistema 
de saúde local. Portanto, identificar somente esses atores não torna 
a relação menos complexa. Ao contrário, verifica-se a existência de 
universos diferenciados, com pontos de vistas diferenciados, que, na 
grande maioria das vezes, são invisíveis ao “olhar” econômico.

Para o indivíduo, a demanda por saúde é irregular e imprevisí-
vel. Isto é, ninguém sabe exatamente quando e com que freqüência 
vamos necessitar de atenção médica. De modo que “a demanda por 
atenção à saúde ocorre em uma circunstância anormal – doença –, 
o que pode comprometer a racionalidade da decisão daquele que faz 
uso deste serviço, o usuário do sistema, o consumidor em potencial” 
(Iunes, 1995, p. 117).

Contudo, ao se olhar a questão da doença apenas pela lógica 
econômica, há grande possibilidade de a análise recair, muito mais, 
na naturalização das relações entre saúde e sociedade, do que para a 
busca do reconhecimento e da compreensão das causas da formação 
das demandas por saúde no contexto social, político e cultural em 
que estão inseridas. Ora, estamos diante de uma sociedade verda-
deiramente medicalizada, onde as pessoas são vistas como doentes 
potenciais. Ou seja, prevenir o indivíduo de uma doença, assim como 
tratá-lo de um mal específico, pode ser visto como ação natural, que 
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tende a desconsiderar os aspectos socioculturais (até mesmo políticos) 
como elementos explicativos de utilização dos serviços de saúde pela 
população, assim como a formação de suas demandas.

Além disso, consumir serviços de saúde pode significar um risco, o 
que não é geralmente mensurável, pois o paciente, diferentemente da 
situação abstrata do mercado, não pode servir de campo de aprendi-
zagem para novas tentativas de acerto, como alega Iunes (1995). No 
caso da atenção médica, não há garantia de que uma bem-sucedida 
intervenção cirúrgica, por exemplo, se repita da mesma maneira, 
ainda que sob os cuidados da mesma equipe médica. Seguramente 
essas condições requerem um conjunto de fatores que são próprios ao 
profissional médico. Iunes cita como exemplos o sentimento altruísta 
da profissão de curar – medicina – e sua ética. Isto é, a ética médica 
que dita a conduta terapêutica, que por sua vez deve ser determinada 
pelas necessidades do paciente, independentemente, portanto, de sua 
capacidade econômica de pagamento.

Tal afirmação parece referir-se a uma medicina voltada para “a arte 
de curar”, que certamente marca a forma de relação entre médico e 
paciente, sendo um princípio norteador dos órgãos de formação médi-
ca, pelo menos até a primeira metade deste século. Posteriormente, a 
situação modificou-se no próprio aparelho formador (escola médica), 
que, por meio de reformas curriculares enaltecedoras da especialização, 
acabou por valorizar cada vez mais o arsenal tecnológico, empregando-
se como principal forma de estabelecimento de diagnoses.

Não há que se desconsiderar, portanto, que numa lógica de mercado 
a incorporação tecnológica evidencia um ambiente de pressões junto 
a interesses institucionais (médicos e não-médicos) que influenciam 
na própria relação médico-paciente, num processo social que tem 
raízes políticas, culturais e econômicas.

Iunes esmiuça a questão, ao destacar que o “mercado branco” 
– da atenção médica – é caracterizado pela discriminação de pre-
ços para um mesmo tipo de serviços e, portanto para um mesmo 
custo. É comum observarmos médicos, aqui no Brasil, definirem 
seus honorários em termos de proporção da conta hospitalar, ou 
no caso de procedimentos que envolvam, por exemplo, o cirurgião, 
definir seu preço em função de seus honorários. Vale lembrar que a 

relação entre médico e paciente se estrutura também sobre o reco-
nhecimento, por ambas as partes, de seus potenciais de intervenção 
nessa relação (Iunes, 1995).

Baseando-se nestas características, Iunes aponta para relações entre 
demanda e oferta no setor saúde. Assim, a doença surge como algo 
imprevisível, incontável, de consumo pouco estimado, referindo-se 
principalmente a fatores condicionantes da demanda. Mas a crença 
também é um valor na relação entre médicos e prestadores, que afeta 
tanto usuários como prestadores de serviços de saúde, pois, se não 
existir confiança, o usuário não procurará os serviços. Conseqüen-
temente, os prestadores não terão a quem oferecê-los (Iunes, 1995).

Com relação à oferta, constatam-se os seguintes fatores: competição 
entre médicos, discriminação das práticas de profissionais não-médicos 
(entre elas as próprias práticas alternativas) e o do custo (a questão 
dos honorários aviltantes no setor privado). Quanto ao relacionamento 
entre médico e paciente, há reconhecida diferença de conhecimento 
entre eles, a favor dos primeiros, o que abre a possibilidade de in-
duções na demanda.

Neste sentido, vale ressaltar que a dimensão do cuidado em saú-
de oscila entre a objetividade de sua oferta e a subjetividade de sua 
demanda, sendo esta o verdadeiro mote do processo de formulação 
das políticas de saúde e, possivelmente, da forma de expansão dos 
serviços médicos na rede pública. Isto não quer dizer que a objetivi-
dade, transmudada em cálculos econômicos objetivos, não influencie 
a tomada de decisões fora dos consultórios ou dentro deles. Ao con-
trário, pensa-se que discutir a formação de demandas e necessidades 
de atenção médica de uma população, sobretudo examinar sua 
expansão, requer uma análise do inter-relacionamento entre normas 
e práticas que norteiam os atores (indivíduo, médico e instituição) 
que formulam e implementam as políticas de saúde, seja de uma 
localidade, seja de um estado ou país.

Como, porém, tal redimensionamento não se reduz a meros atos 
técnicos, a possibilidade de constituir esses modelos seguramente 
dependerá da reorganização das práticas de saúde, o que envolverá 
elementos da organização histórico-social da produção dos serviços de 
saúde, sua relação com a demanda e as necessidades da população.
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Compreender este relacionamento, todavia, não é tarefa fácil. 
Envolve um conjunto complexo de valores, representações, padrões 
culturais e práticas gerado por vários sujeitos sociais – usuários, 
profissionais de saúde, agentes governamentais e institucionais – que, 
interagindo no seu cotidiano, reproduzem mecanismos diferenciados 
de enfrentamento dos problemas de saúde e doenças a que estão 
submetidos. Assim, há de se ter claro que a apreensão dessas relações 
entre práticas (através da oferta de serviços), necessidades e demandas 
variará com as concepções de saúde e doença de cada ator envolvido, 
seja usuário, médico ou dirigente (Silva e Formigli, 1994).

Tais concepções permeiam o imaginário coletivo e individual na 
possível consolidação de uma racionalidade plural em saúde. Talvez 
a racionalidade do consumidor perante a saúde, que Iunes apontou 
em seu texto, não se aproxime do significado de saúde e doença 
adotado pelo usuário.

A existência de sistemas alternativos no conjunto de práticas pro-
posto por novos modelos acaba por introduzir outras racionalidades em 
saúde. Enquanto a racionalidade médica contemporânea, que possui 
uma visão analítico-mecanicista baseada na causalidade da doença, 
propõe uma medicina das doenças, os sistemas alternativos se caracte-
rizam pela busca do equilíbrio em saúde e para a cura do indivíduo.

Deve-se frisar que é na organização das práticas de saúde que se 
desenham alguns dos condicionantes da oferta dos serviços. Afinal, 
esta dicotomia possui íntima relação com os modelos adotados pelas 
práticas médicas. Gonçalves (1994) aponta para a existência de dois 
modelos tecnológicos no interior do setor saúde: a clínica e a saúde 
pública – epidemiologia. No primeiro, a ação deverá ser efetuada 
individualmente, a cada vez de novo. Já as ações de saúde pública 
só poderão ser realizadas mediante dispendiosos, amplos e complexos 
inquéritos populacionais, que tendem a se incorporar ao conhecimento 
sob a forma de saber, tendendo para a burocratização no plano do 
processo de trabalho. 

Parece-nos evidente a importância da realização de estudos que  
incluam as práticas como elementos de investigação no campo da 
saúde. A práxis destaca-se no processo de pesquisa, não como um 
campo de experimentação, mas como autora de eventos e fatos so-

ciais, de representações e de comportamentos sociais, condicionando 
tanto sua reprodução, como a construção de uma realidade mais 
ampla em saúde. Uma realidade que se traduz em força de traba-
lho, se concretiza no cotidiano dos serviços oferecidos à população 
e muitas vezes se revela como o avesso dos modelos tradicionais de 
organização da assistência.

De qualquer forma, os dois modelos abarcam um conjunto de 
representações e ações nas suas estratégias de intervenção, que, em 
grande medida, remetem à dicotomia anteriormente analisada. Através 
desse conjunto se consolidam formas (por vezes contraditórias) de 
organização do trabalho em saúde (Gonçalves, 1994; Camargo Jr., 
1994). Há, portanto, que se admitir a possibilidade de que a ação 
desses atores sociais seja um instrumento de modelagem da ação 
(cotidiano) nos serviços e sua noção inversa, isto é, a possibilidade 
de se pensar a ação como portadora de um sentido, caracterizaria 
um “modo de vida” dos serviços.

Tal percepção permite apreender, também, as diferenciações ob-
jetivadas no interior da prática institucional no que diz respeito à 
assistência médica, como a incorporação institucional da medicina 
não-convencional como prática terapêutica alternativa.

Levando-se em consideração a expansão da assistência médica nos 
serviços ambulatoriais, nas duas últimas décadas, a incorporação de 
várias modalidades – incluindo-se aqui a medicina não-convencional 
nos serviços públicos de saúde –, vêm à tona outros questionamen-
tos para essa discussão, seja com relação a sua forma de intervir no 
processo saúde e doença individual, seja com relação à sua eficácia e 
efetividade no planejamento e gestão dos serviços de saúde públicos.

Ora, o processo de medicalização da sociedade brasileira tem na 
medicina convencional (ou contemporânea) o seu fio condutor e in-
dutor, sendo por muitas vezes caracterizada como uma medicina que 
despersonaliza o indivíduo, face ao seu caráter curativo, ou mesmo 
preventivo, através da ênfase na doença. A oferta e a demanda por 
atenção médica têm sido, ao longo desses anos, planejadas e organi-
zadas, na prestação de seus serviços, predominantemente dentro dessa 
lógica. Logo, é possível supor que a existência de práticas terapêuticas 
alternativas tenderia a produzir resultados mais satisfatórios que as 
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práticas médicas tradicionais, seja para o usuário, seja para a insti-
tuição, ou até mesmo para o próprio profissional médico e de saúde. 

É importante frisar que a tríade indivíduo/médico/instituição é 
capaz de não só mostrar a existência de diferenças conceituais, so-
ciais e culturais muitas vezes expressivas, mas também um universo 
simbólico dinâmico com outras interseções, influenciando de maneira 
decisiva a relação entre demanda e oferta, sobretudo entre clientela e 
gestor. Não obstante esta afirmação, San Martin (1994) lembra que 
estes três conceitos não se recobrem entre si. Desta forma, algumas 
necessidades de saúde não são objeto de demanda; outras não são 
satisfeitas pelos serviços; outras não correspondem a necessidades reais 
da população e sim a necessidades institucionais.

Outro motivo que tem sido apontado como fator determinante 
na incorporação de práticas terapêuticas alternativas, no processo de 
expansão das medicinas nos serviços de saúde, são os objetos de sua 
intervenção. Mais especificamente, a medicina ocidental contempo-
rânea, que traz uma trajetória assentada sobretudo no combate e na 
erradicação/eliminação da doença, através da identificação de patolo-
gias (Camargo Jr., 1993). Diferentemente da medicina convencional, 
as medicinas não-convencionais – medicina homeopática, medicina 
tradicional chinesa e ayurvédica – têm como objeto não a doença, 
mas o sujeito desequilibrado (“doente”), portanto o indivíduo na sua 
totalidade, preocupando-se essencialmente com o restabelecimento, 
ou mesmo a ampliação de sua saúde (Luz, 1993).

É bem verdade que, no mundo ocidental, existe a tendência a 
naturalizar os conhecimentos baseados nas ciências, isto é, a tratá-
los como se não tivessem origens sociais, ou como se essas origens 
(históricas, culturais e imaginárias) não impregnassem permanen-
temente o desenvolvimento, até o presente, dos saberes ligados à 
ciência (Luz, 1988).

Tomando como base de argumentação o conceito de racionalidade 
médica formulado por Luz (1996), é possível apontar que a forma como 
vem ocorrendo a incorporação de práticas terapêuticas não-convencionais 
nos espaços institucionais públicos pode apresentar pontos semelhantes, 
ou mesmo de interseção, em sua formulação e implementação, quando 
comparadas com as formas tradicionais de tratamento.

Em que pese a distinção entre os princípios doutrinários das di-
versas racionalidades (no caso da biomedicina, é a doença a categoria 
central de análise, e nas práticas terapêuticas alternativas é o indivíduo 
doente), a medicina é capaz de manter na sua base valores, interesses 
e investimentos de desejo, que se entrecruzam constantemente com o 
conjunto de representações, concepções e teorizações que a definem 
como racionalidade (Luz, 1996).

Esta constatação está presente nos relatórios da primeira fase da 
pesquisa de Luz (1996), quando a autora afirma que, em termos teó-
ricos, existem incoerências entre saber e prática, diagnose e terapêutica, 
doutrina médica e agir médico, nas diferentes racionalidades médicas, 
independentemente do sistema médico utilizado e seu paradigma te-
rapêutico – biomedicina, homeopatia, medicina tradicional chinesa e 
ayuvédica. O importante diferencial entre essas medicinas encontra-se, 
justamente, em suas formas de tratar o sujeito doente, isto é, resumi-
damente, entre o que é considerado ciência médica (traço dominante 
da prática terapêutica da biomedicina – medicina científica) e a arte 
de curar (traço dominante das práticas terapêuticas ditas alternativas). 

Esse diferencial tem importância teórica numa análise comparada 
de sistemas médicos complexos, em que as racionalidades médicas 
tendem a ser normativas, estabelecendo regras para o funcionamento 
ideal para a organização do corpo e da vida humana. Verifica-se que 
o ser humano não é socialmente livre para determinar o que é melhor 
para a manutenção e o restabelecimento de sua saúde, ou mesmo 
para conduzir o destino de seu corpo (Luz, 1996). Na verdade, é 
o médico a figura socialmente legitimada para traçar o destino dos 
corpos, independentemente da origem do sistema médico que o atende.

Ao mesmo tempo, têm sido observados diferenciais no que diz 
respeito às formas de atendimento das medicinas (convencional e 
não-convencional). Isto é, o processo de atendimento e a eficácia 
dessas medicinas apresentam-se diretamente relacionados com o de-
sempenho dos terapeutas e das terapêuticas, que, por sua vez, não 
deixam de se submeter aos limites institucionais impostos pela lógica 
que estrutura os serviços de saúde. Por outro lado, esses serviços 
encontram-se balizados por um arsenal diagnóstico e de tratamento 
específico a cada uma das práticas terapêuticas, sendo mantidos por 
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instituições ou mesmo corporações responsáveis por sua disseminação 
na sociedade (Luz, 1996).

Introduzir mudanças nos modelos propostos aos serviços de saúde 
significa, também, tratar de representações e interesses corporativos 
da racionalidade médica dominante, que tendem, por exemplo, à 
priorização da especialização e da tecnologia, com reificação da 
intervenção farmacológica para resolução dos problemas de saúde 
(Camargo Jr., 1994).

É preciso, por outro lado, superar os limites da busca de ob-
jetividade e incluir a subjetividade dos indivíduos nas discussões, 
procurando desfazer os nós daquilo que é irredutível à racionalidade 
(do homo economicus) nas atividades de caráter coletivo, sobretudo 
na organização social da produção de bens de consumo, neste caso 
os serviços de saúde.

Isto significa, a nosso ver, retomar a práxis como campo de co-
nhecimento para entender a mediação entre agente social e sociedade, 
através do reconhecimento da existência de relações dialéticas entre 
a objetividade do conhecimento construído pelos atores envolvidos 
e subjetividade dos arranjos estruturados nas quais essas relações se 
renovam e se multiplicam (Bourdieu, 1992). Enfim, trata-se de de-
linear um novo modo de produção dos serviços de saúde, neste caso 
a assistência médica, que leve em consideração essa complexidade. 
Equivale a dizer que compreender a construção das próprias deman-
das – por parte da população, como dos agentes envolvidos com a 
oferta de serviços: gerentes e agentes da cura (médicos) – requer uma 
análise capaz de identificar não somente os agentes envolvidos e suas 
práticas, mas também considerar e apreender as representações sociais 
presentes neste contexto.

Mais especificamente, no que se refere à gestão em saúde, é preciso 
democratizar o processo de trabalho na organização dos serviços, 
horizontalizando saberes, promovendo as atividades multiprofissionais 
e interdisciplinares, incorporando a renovação das práticas de saúde, 
numa perspectiva de integralidade em que a valorização da atenção 
e do cuidado desponta como dimensão básica para a política de 
saúde, que se desenvolve ativamente no cotidiano dos serviços. Estas 
propostas ensejam forte associação entre recursos humanos, materiais 

e informacionais e financeiros, considerando o sujeito usuário como 
centro e objetivo de suas atividades.

A opção de apresentar as medicinas não-convencionais como exemplo 
de prática inovadora voltada para a integralidade parte do pressuposto 
de que as racionalidades médicas alternativas podem ser complemen-
tares à medicina convencional e não suas opositoras. Ao contrário, de 
acordo com Lacerda e Valla (2002) e Machado e Pinheiro (2002), 
a homeopatia, assim como o apoio social, podem fornecer subsídios 
teórico-práticos para repensar as práticas de cuidado e atenção integral 
à saúde no campo saúde pública, na medida em que os conceitos ho-
meopáticos de saúde e doença, cura e individualização apontam para 
uma prática centrada no sujeito doente e seu cuidado, além de suscitar 
o surgimento de valores sociais baseados na solidariedade e na fé. 

Encerramos este artigo ressaltando a preocupação de técnicos e 
pesquisadores em buscar alternativas inovadoras para a gestão de 
serviços, bem como para a institucionalização de práticas terapêuticas 
não-convencionais, permitindo que a clientela escolha o tratamento 
que deseja receber. 

Por fim, é necessário reconhecer a transversalidade dos aspectos 
culturais naquilo que essas culturas (ocidental e oriental) podem ter 
de melhor a oferecer para a compreensão da realidade de saúde das 
populações. É condição vital, neste sentido, eliminar os desencontros 
entre médico e paciente, serviço e paciente e médicos e serviços.
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1. Introdução
A reorganização do modelo tecnoassistencial do Sistema Único 

de Saúde (SUS), com base nos princípios da universalidade, integra-
lidade, eqüidade, resolubilidade, intersetorialidade, humanização do 
atendimento e participação social, ainda constitui um desafio para 
todos os atores sociais que militam no campo da Saúde Coletiva. 
Muitas propostas têm sido implementadas em âmbito municipal, mas 
a partir da segunda metade da década de 90, esses esforços vêm se 
aglutinando em torno da reorganização da Atenção Básica em Saúde, 
orientada, principalmente, pelo Programa de Saúde da Família. A 
implementação desse programa, embora sob mesma orientação ma-
cropolítica, vem produzindo experiências qualitativamente diferentes 
e, em muitos casos, reproduzindo o modelo tradicional de assistência 
em novas embalagens, como já haviam alertado Silva Junior (1998, 
p. 125) e Franco e Merhy (2000).

O acompanhamento dessas experiências vem se dando por meio 
de metas de cobertura, produção de serviços e indicadores de impacto 
epidemiológico. Considerando que há uma diferença qualitativa nos 
resultados, decorrente da forma como são feitas as ações de saúde 
e o processo de trabalho das equipes envolvidas, como demonstrou 
Mascarenhas (2003), os aspectos relevantes na direcionalidade das 
mudanças no modelo tecnoassistencial são pouco percebidos pela 
forma de acompanhamento do programa (avaliação normativa).
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Essas questões, já apontadas por Hartz (2000, p. 29-35), nos re-
metem à necessidade de complementar o processo de monitoramento 
com a abordagem da pesquisa avaliativa na busca de perceber os 
movimentos de mudança na qualidade da atenção no que se refere 
principalmente ao processo de trabalho das equipes, na relação com 
as populações adscritas e a integralidade da atenção à saúde. 

Este trabalho visa a refletir sobre alguns conceitos e abordagens 
metodológicos que possam aumentar a capacidade analítica de atores 
envolvidos no processo de construção da Atenção Básica à Saúde e 
contribuir para sua direcionalidade aos princípios orientadores do SUS.

2. Considerações Teóricas e Conceituais
Propomos como ponto de partida a diretriz do Sistema Único 

de Saúde, a integralidade, como conceito abrangente, que instiga a 
organização de novos serviços de saúde, e na revisão das práticas 
sanitárias e seus processos de trabalho: “atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais” (Brasil, 1988, art. 198). 

Mattos (2001) sugere organizar o princípio da integralidade em 
três grandes conjuntos de sentidos. O primeiro refere-se a atributos 
das práticas dos profissionais de saúde; nele a integralidade é exer-
cida através da compreensão do conjunto de necessidades de ações 
e serviços de saúde que um paciente requer ao buscar a atenção do 
profissional. A integralidade não é vista apenas como um atributo da 
boa prática de biomedicina, mas um atributo que deveria permear 
a prática de todos os profissionais de saúde, independentemente de 
ela se dar no âmbito público ou privado. 

O segundo conjunto diz respeito à característica da organização 
dos serviços, na qual se critica a dissociação entre as práticas de saúde 
pública e as assistenciais. Os serviços de saúde organizados exclusi-
vamente para dar conta de doenças de uma população tornaram-se 
inaceitáveis, e deveriam estar aptos a realizar uma apreensão ampliada 
das necessidades da população atendida. Assim,

“a integralidade emerge como princípio de organização contínua 
do processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracteri-

zaria pela busca também contínua de ampliar as possibilidades de 
apreensão das necessidades de saúde de um grupo populacional” 
(Mattos, 2001, p. 57).

O terceiro conjunto de sentidos da integralidade aplica-se às 
respostas governamentais que são dadas aos problemas de saúde da 
população ou às necessidades de certos grupos específicos. Neste sen-
tido, a integralidade é representada pela recusa dos formuladores de 
políticas públicas em reduzir a objetos descontextualizados os sujeitos 
sobre os quais tais políticas irão incidir. Por outro lado, se expressa na 
convicção de que a resposta do governo a certos problemas de saúde 
pública deve incorporar as possibilidades de promoção, prevenção de 
doenças, cura e reabilitação.

Dada a polissemia do termo “integralidade”, resolvemos tomá-lo 
como atributo das práticas profissionais de saúde e da organização 
de serviço. Entendemos que alguns outros conceitos articulados tra-
duzem a integralidade nos sentidos adotados: acolhimento, vínculo/
responsabilização e qualidade da atenção.

Acolhimento é assim traduzido por Merhy (1997, p. 138):
“uma relação humanizada, acolhedora, que os trabalhadores e o 
serviço, como um todo, têm que estabelecer com os diferentes 
tipos de usuários, alterando a relação fria, impessoal e distante que 
impera no trato cotidiano dos serviços de saúde”.

Para Malta et al. (1998, p. 139):
“é uma postura de escuta, compromisso de dar uma resposta às 
necessidades de saúde trazidas pelo usuário e um novo modo de 
organizar o processo de trabalho em saúde a partir de um efetivo 
trabalho em equipe”.

Silva Júnior (2001, p. 91), em um esforço de síntese, define 
acolhimento como:

“Tratar humanizadamente toda a demanda; dar respostas aos de-
mandantes, individuais ou coletivos; discriminar riscos, as urgências 
e emergências, encaminhando os casos às opções de tecnologias 
de intervenção; gerar informação que possibilite a leitura e inter-
pretação dos problemas e a oferta de novas opções tecnológicas 
de intervenção; pensar a possibilidade de construção de projetos 
terapêuticos individualizado”.
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Para esses autores, acolhimento é um dos dispositivos disparadores 
de reflexões e mudanças a respeito da forma como se organizam os 
serviços de saúde, de como os saberes vêm sendo ou deixando de ser 
utilizados para a melhoria da qualidade das ações de saúde Significa 
a retomada da reflexão sobre a universalidade do acesso e sobre a 
dimensão de governabilidade das equipes locais diante das práticas 
de saúde. Representa o resgate do conhecimento técnico das equipes 
e ainda a reflexão sobre a humanização das relações em serviço, bem 
como o resgate do espaço de trabalho em termos de lugar de sujeitos.

Podemos pensar no acolhimento em três dimensões: como postura, 
como técnica e como princípio de reorientação de serviços. Como 
postura, o acolhimento pressupõe a atitude, por parte dos profissionais 
e da equipe de saúde, de receber, escutar e tratar humanizadamente 
os usuários e suas demandas. É estabelecida, assim, uma relação de 
mútuo interesse, confiança e apoio entre os profissionais e os usuá-
rios. A postura receptiva solidariza-se com o sofrimento ou problema 
trazido pelo usuário, abrindo perspectivas de diálogo e de escuta às 
suas demandas. A dimensão acolhimento, como postura, abrange 
ainda as relações intra-equipe e equipe-usuário. 

A discussão sobre o acolhimento nas unidades e, mais especifi-
camente, sobre a qualidade do acesso e a recepção aos usuários nos 
serviços mostra, segundo Teixeira (2003, p. 92), uma migração do 
foco de tensionamento para dentro do serviço ou, mais exatamente, 
para a relação com o outro que aí se estabelece. A relação médico-
paciente é o caso mais emblemático, de acordo com o autor, que 
sinaliza haver uma ampliação da questão devido à existência de outros 
profissionais e de outras interações que também se dão no cotidiano 
dos serviços, o que vale falar em relação trabalhador-usuário. Daí a 
preocupação inovadora de Teixeira, em analisar o acolhimento no 
serviço de saúde entendido como uma rede de conversações. 

Escuta, no campo da psicanálise, ocupa lugar privilegiado, por ser 
algo relacionado às palavras ditas ou silenciadas. Nesse contexto, a 
escuta não limita seu campo de entendimento apenas ao que é falado, 
mas também às lacunas do discurso, que são fios de significados a 
serem trabalhados. Segundo Leitão (1995, p. 47): 

“São a essas lacunas que o analista dirige sua atenção, e escuta a 
trama dos movimentos imaginários que tentam se disfarçar e fan-
tasiar. Essa trama, quando escutada, se desvanece e algo diferente 
se torna presente, revelando uma lógica até então encoberta; daí 
a importância em se ter uma escuta mais acolhedora e minuciosa 
nos serviços de saúde”.

Escutar tem relação imediata com a fala, e em sua origem latina 
articula o escutado ao ato de ouvir e de montar guarda; situação na 
qual quem escuta cumpre o ofício de sentinela, vigia os sons prove-
nientes de um campo diferente do seu próprio. Para escutar, também 
é imprescindível conhecer quem se escuta, quem está falando, como 
e sobre o que se fala. Por fim, exige-se do profissional de saúde uma 
reflexão sobre o usuário-paciente, enquanto sujeito portador de indivi-
dualidade, para quem os serviços de saúde são oferecidos. Lembramos 
que usuário, segundo o dicionário Aurélio, “[é] o sujeito portador de 
uma individualidade, que tem a posse, o gozo de alguma coisa pelo 
direito de uso coletivo” (Ferreira, 1986, p. 1.774).

A postura de acolhimento e escuta também é pensada na relação 
dos profissionais de equipe de saúde entre si e entre os níveis de 
hierarquia da gestão do serviço. Relações democráticas, que estimu-
lam participação, autonomia e decisão coletiva, produzem sujeitos de 
novas práticas sanitárias. 

Os trabalhadores de saúde incorporam a escuta e a conversa com 
o usuário como importantes instrumentos de trabalho, e não como 
tempo e conversas desperdiçados. Segundo Peduzzi e Palma (1996, p. 
247), esses trabalhadores “se defrontam com a necessidade de manter 
essa dimensão educativa e comunicacional como parte nobre da técnica, 
complementar à esfera clínica e de redobrar a qualidade do registro do 
paciente”. Merhy et al. distinguem “ato de escuta de ato de bondade; 
o ato de escuta é um momento de construção de transferência” (2000, 
p. 25). Assim, o acolhimento requer que o trabalhador utilize seu saber 
para a construção de respostas às necessidades dos usuários.

O acolhimento, como técnica, instrumentaliza a geração de proce-
dimentos e ações organizadas. Tais ações facilitam o atendimento na 
escuta, na análise, na discriminação do risco e na oferta acordada de 
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soluções ou alternativas aos problemas demandados. O acolhimento 
representa, para Merhy e outros autores (2000, p. 22):

“O resgate e a potenciação do conhecimento técnico das equipes, 
possibilitando o enriquecimento da intervenção dos vários profissio-
nais da saúde na assistência. Torna possível, ainda, a reflexão sobre 
a humanização das relações em serviço e parte da lógica de poder 
contida no processo, contribuindo, assim, para uma mudança na 
concepção da saúde como direito”.

Quanto ao trabalho de equipe, as mudanças da composição desta 
não dizem respeito apenas aos novos agentes incorporados, nem aos 
dados quantitativos dessa incorporação. Peduzzi e Palma (1996, p. 
239) afirmam que:

“São alterações no processo de trabalho, decorrentes das mudanças 
do modo de organização dos serviços. Assim, com estas mudanças 
se alteram os atributos técnicos requeridos dos trabalhadores, as 
suas relações com os demais elementos dos processos de trabalho 
(o objeto e os instrumentos e as próprias atividades), e as relações 
entre os diferentes profissionais que passam a lidar com novas formas 
de articulação dos respectivos e peculiares trabalhos”.

A complexidade da equipe multiprofissional refere-se à articulação dos 
diferentes processos de trabalho. Supera-se a fragmentação de saberes e 
a organização de serviços, o que as autoras destacam como justaposição 
alienada de trabalhos, em que cada parcela se apresenta como exercício 
autônomo e independente. Na busca de superação da fragmentação, a 
interdisciplinaridade vem contribuir para a construção de novos saberes 
apropriados às necessidades do trabalho em saúde, mediante criação 
de novas práticas. Portanto, os mesmos autores afirmam:

“Os serviços necessitam dispor de meios que propiciem a integração 
dos novos agentes ao projeto institucional e do conjunto dos agentes 
a novos projetos. Espaços dialógicos, interculturais, que permitam a 
distinção e a recomposição dos trabalhos parcelares em totalidades 
nas quais cada trabalhador possa reconhecer-se, simultaneamente, 
como agente do trabalho e sujeito histórico-social” (Peduzzi e 
Palma, 1996, p. 241). 

A equipe que acolhe tem como objetivos ampliar o acesso dos 
usuários, humanizar o atendimento e funcionar como dispositivo para 
a reorganização do processo de trabalho das equipes locais (Merhy, 

Bueno e Franco, 1999). O acolhimento, como reformulador do 
processo de trabalho ou da diretriz de serviço, pontua problemas e 
oferece soluções e respostas. Identificam-se as demandas dos usuários 
e, com isso, rearticula-se o serviço (Malta e Merhy, 2002, p. 80-83).

Como a organização de serviços, o acolhimento detém uma 
proposta, um projeto institucional que deve nortear todo o trabalho 
realizado pelo conjunto dos agentes e a política de gerenciamento 
dos trabalhadores e da equipe. A proposta de trabalho para o servi-
ço orienta desde o padrão da composição de trabalho na equipe, o 
perfil dos agentes buscados no processo de seleção, de capacitação, 
os conteúdos programáticos e metodológicos dos treinamentos, até os 
conteúdos e as características operacionais da supervisão e da avaliação 
de pessoal. Nesse contexto, tem destaque a supervisão, considerada 
importante no modo de organização de serviços no acompanhamento 
do cotidiano do trabalho. Esse quadro implica reflexão a respeito do 
próprio processo de trabalho e das necessidades de saúde. 

Optamos também por incorporar a idéia de acessibilidade or-
ganizacional para complementar o conceito de acolhimento. No 
campo da saúde, acesso pode ser definido por aquelas dimensões que 
descrevem a entrada potencial ou real de dado grupo populacional 
em um sistema de prestação de cuidados de saúde. A acessibilidade é 
entendida como o conjunto de circunstâncias, de diversa natureza, que 
viabiliza a entrada de cada usuário ou paciente na rede de serviços, 
em seus diferentes níveis de complexidade e modalidade de atendi-
mento. Representa as dificuldades ou facilidades em obter tratamento 
desejado, estando, portanto, intrinsecamente ligada às características 
da oferta e disponibilidade de recursos. É a possibilidade de obter 
serviços necessários em quantidade suficiente, sem obstáculos físicos 
e financeiros (Donabedian, 1984; Fekete, 1995, p. 180).

Vínculo, segundo definição encontrada no dicionário Aurélio, 
é “tudo o que ata, liga ou aperta; ligação moral; relação. O ato 
de vincular significa ligar ou prender com vínculo, ligar ou pren-
der moralmente, unir, perpetuar uma relação” (Ferreira, 1986, p. 
1.777). Chakkour (2001, p. 6), a partir de Pichon-Rivière (1982), 
conceituou vínculo como “o desenvolvimento de circularidade de 
afetos entre trabalhador e usuários, construindo a interação entre 
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duas pessoas criando uma maneira particular de se relacionarem, a 
cada caso e a cada momento”. Criar vínculos, na visão de Merhy 
(1997), é ter relações tão próximas e tão claras que a equipe possa 
se sensibilizar com o sofrimento ou demanda dos usuários ou da 
população adstrita. Ou ainda:

“é o profissional de saúde ter relações claras e próximas com o 
usuário, integrando-se com a comunidade em seu território, no 
serviço, no consultório, nos grupos e se tornar referência para o 
paciente, individual ou coletivo, que possa servir à construção de 
autonomia do usuário” (Merhy, 1997, p. 138). 

Assim, podemos pensar no vínculo em três dimensões: como afe-
tividade, como relação terapêutica e como continuidade. Na primeira 
dimensão, Kloetzel (1999, p. 55) aponta que o médico deve gostar 
da sua profissão e interessar-se pela pessoa do paciente, construindo, 
assim, um vínculo firme e estável entre ambas as partes, o que se 
torna valioso instrumento de trabalho. A idéia de vínculo como uma 
relação terapêutica:

“[que] se prende tanto à busca de maior eficácia (aumento do 
percentual de curas), como à noção que valoriza a constituição de 
espaços propícios à produção de sujeitos autônomos: profissionais e 
pacientes. Ou seja, para que haja vínculo entre dois sujeitos, exige-
se a assunção do paciente à condição de sujeito que fala, deseja e 
julga, sem o que não se estabelecerão relações profissional-paciente 
adequadas” (Campos, 1994, p. 53). 

A palavra “terapêutica” apresenta sentido específico, relacionado 
com o ato de dar atenção. Logo, uma nova forma de cuidado, que, 
de acordo com Boff (1999, p. 33): 

“Se revele numa atitude de colocar atenção, mostrar interesse, 
compartilhar e estar com o outro com prazer; não numa atitude de 
sujeito-objeto, mas de sujeito-sujeito, numa relação não de domínio 
sobre, mas de com-vivência, não de intervenção, mas de interação”. 

O autor destaca também:
“cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto abrange mais 
que um momento de atenção, zelo e de desvelo. Representa uma 
atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envol-
vimento afetivo com o outro” (Boff, 1999, p.34).

Para que ocorra seu fortalecimento, essa relação deve, a princípio, 
constituir-se num processo de terapêutica, ou seja, por si só, já ser 
considerado instrumento de terapia. Uma relação satisfatória deve levar 
em consideração questões como a escuta, a divisão de responsabilidades, 
o autoconhecimento (ou conhecimento do outro, por parte do profis-
sional) e os elementos de transferência e contratransferência. A partir 
da proposta de se estabelecer uma relação efetiva e resolutiva quanto 
às demandas do paciente, é importante considerar a singularidade e 
a subjetividade de cada relacionamento entre profissional e paciente, 
o que pressupõe integração dinâmica de contextos diversificados, 
características pessoais e expectativas, conscientes ou não, de ambas 
as partes. Por meio da escuta atenta, da aceitação incondicional em 
relação à pessoa do doente e da empatia – que é uma capacidade 
da esfera afetiva de se colocar no lugar do outro –, o profissional de 
saúde preenche grande parte das expectativas do doente.

Vários autores ligados à corrente da atenção centrada no paciente 
enfatizam a potência do vínculo na compreensão dos sofrimentos 
contextualizados na vivência do paciente, suas crenças, valores e 
expectativas (Stewart e Roter, 1989). Consideram fundamental a 
relação profissional-paciente para maior efetividade das intervenções 
propostas, proporcionando maior adesão à terapêutica e às medidas 
promocionais e preventivas. Starfield (2002, p. 291-301) e Weston e 
Brown (1989, p. 77-85) também apontam a continuidade como fator 
de fortalecimento do vínculo e do mútuo conhecimento/confiança 
entre profissional e paciente.

Vínculo também implica responsabilização, que é o profissional 
assumir a responsabilidade pela vida e morte do paciente, dentro 
de uma dada possibilidade de intervenção, nem burocratizada nem 
impessoal. O profissional assume a indicação e garantia dos caminhos 
a serem percorridos para a resolução do problema, não cabendo a 
transferência burocrática para outra instância decisória ou nível de 
atenção (Merhy, 1997, p. 138). É, assim, sem dúvida, uma mudan-
ça de paradigma, pois, ao implementar mudanças que resultem em 
novo processo de trabalho, tendo como foco o sujeito, a tendência é 
o resgate do espaço de trabalho como lugar de sujeitos.
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Rollo (1997, p. 324) considera essas questões como centrais, que 
devem ser enfrentadas na reconstrução das práticas assistenciais em 
saúde. Recorre a Campos (1991) para abordar a questão da alienação 
dos profissionais de saúde em relação a seu trabalho, que contribui 
para o baixo grau de responsabilização e criação de vínculo entre 
profissionais e usuários, revelando desapego em relação às condições 
de trabalho. Outro aspecto dessa alienação é a separação entre os 
membros da equipe de trabalho, em que cada um se ocupa de 
suas tarefas, havendo pouca integração entre as atividades. Impera, 
assim, a lógica da subordinação, ao invés da complementaridade na 
equipe multiprofissional.

No que concerne à qualidade da atenção, Donabedian, desde a 
década de 60, vem desenvolvendo estudos e pesquisas sobre a ava-
liação da qualidade dos serviços de saúde, que servem de paradigma 
nessa área (Vuori, 1991). Segundo Donabedian (1988), qualidade da 
atenção se define como o tratamento que é capaz de alcançar melhor 
equilíbrio entre os benefícios de saúde e os riscos. Fatores como 
custos monetários, assim como expectativas e valores do paciente, 
são considerados facilitadores ou obstáculos para alcançar o padrão 
de qualidade. Por outro lado, quatro componentes ou atributos da 
atenção prestada influenciam na qualidade: acesso, continuidade, 
coordenação e satisfação do paciente.

Para Donabedian, a qualidade da atenção médica se baseia na 
conduta do profissional na sua relação com o paciente. A conduta 
do profissional refere-se, no processo saúde-doença, aos cuidados 
técnicos (adequação do diagnóstico e da terapêutica), sócio-ambien-
tais (atenção aos fatores de risco sociais e ambientais, da família e 
do trabalho) e psicológicos. Tais cuidados se integralizam com a 
coordenação e em continuidade. 

A relação paciente-profissional, como já vimos, engloba a congru-
ência de expectativas entre ambos, a adaptação e a flexibilidade, o 
trato eqüitativo e a manutenção máxima possível da autonomia do 
paciente, bem como a participação ativa do mesmo. Qualidade de 
atenção à saúde, para Starfield, significa:

“quando as necessidades de saúde, existentes ou potenciais, estão 
sendo atendidas de forma otimizada pelos serviços de saúde, dado 

o conhecimento atual a respeito da distribuição, reconhecimento, 
diagnóstico e manejo dos problemas e preocupações referentes à 
saúde” (Starfield, 2002, p. 419).

O termo qualidade também tem sido empregado em sentido amplo, 
envolvendo também a qualificação do pessoal, a segurança e a aparência 
agradável das unidades de saúde, bem como a adequação dos equipa-
mentos que contribuem para a prestação de serviços. Starfield observa 
que a qualidade da atenção pode ser vista em duas perspectivas: clínica 
e populacional. Na perspectiva clínica, a preocupação está centrada 
no impacto das ações dos profissionais de saúde, individualmente ou 
em grupo, sobre a saúde do usuário. Do ponto de vista da população, 
avaliam-se o acesso aos serviços, a disponibilidade da atenção e a capa-
cidade de resolver ou contribuir para a solução de um amplo espectro 
de problemas, numa perspectiva integral da saúde.

Donabedian (1988) leva em conta que, para a avaliação da qua-
lidade dos serviços de saúde, pode-se tomar todos ou alguns dos 
componentes que conformam um programa: a estrutura, o processo e 
os resultados. A estrutura corresponde ao que é relativamente estável 
no sistema, isto é, todos os atributos – materiais e organizacionais – 
que permitem que uma unidade proporcione atenção: disponibilidade 
de instalações, equipamentos, recursos humanos. Deste modo, são 
classificados como estruturais todos os elementos relativos ao desenho 
institucional, à organização do sistema, ao elenco de ações ofertadas 
e à disponibilidade de recursos.

O processo refere-se ao conjunto de atividades e procedimentos 
empregados no manejo dos recursos, ou seja, à produção do profissio-
nal de saúde. Verifica-se contato da população com os trabalhadores 
de saúde, o cuidado dos trabalhadores de saúde com o doente, desde 
a identificação de um problema, a formulação de um diagnóstico, 
o tratamento e o posterior controle para verificação se o problema 
foi resolvido. À população competiria a utilização do serviço, sua 
aceitação, adesão ao tratamento e participação.

Os resultados são vistos como aqueles da atenção prestada, em 
particular, às mudanças produzidas no estado de saúde dos indiví-
duos atendidos ou às mudanças de comportamento, conhecimento 
ou satisfação dos usuários dos serviços – ou seja, o impacto sobre 
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o estado de saúde da população (Donabedian, 1984, 1990; Hartz, 
1997; Starfield, 1992; Sala, 1990). 

A qualidade do serviço pressupõe a referência a um modelo 
idealizado que leva em conta um conjunto articulado de ações 
com efetividade comprovada em determinadas situações de saúde 
e doença, desenvolvidas dentro de uma relação humanizada entre 
a equipe e os usuários, sendo percebida satisfatoriamente por estes 
últimos, em termos de suas expectativas (Donabedian, 1984, 1988a, 
1988b, 1990; Libério, 2001). A verificação de uma estrutura que 
garanta o funcionamento do serviço e os resultados epidemiológicos 
obtidos pelas ações desenvolvidas complementam a observação da 
qualidade na saúde.

Os conceitos de acolhimento, vínculo-responsabilização e qualidade 
da atenção se articulam, como visualizado na figura 1, na constru-
ção dos processos de trabalho e dos modelos tecnoassistenciais. Essa 
concepção nos permite pensar formas de operacionalizar a avaliação 
dos programas e serviços de saúde.

3. Considerações Metodológicas
As definições da avaliação são numerosas e sua taxonomia extensa. 

Optamos pela definição de Contandriopoulos et al. (1997, p. 31): 
“Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de 
valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 
componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Esse 
julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e de normas 
(avaliação normativa) ou se elaborar a partir de um procedimento 
científico (pesquisa avaliativa)”.

A avaliação normativa, segundo Clemenhagen e Champagne 
(1986), é atividade comum numa organização ou num programa e 
corresponde às funções de controle e acompanhamento, assim como 
aos programas de garantia de qualidade. Já a avaliação normativa é:

“atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma in-
tervenção, comparando os recursos empregados e sua organização 
(estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo) e, os 
resultados obtidos, com critérios e normas” (Contandriopoulos et 
al., 1997, p. 34).

A avaliação normativa se apóia na construção de critérios e normas, 
que podem derivar dos resultados da pesquisa avaliativa ou de outro 
tipo de pesquisa. Hartz (1997, p. 35) destaca que todas as avaliações 
normativas se apóiam no postulado de que existe forte relação entre 
o respeito aos critérios e às normas escolhidas e os efeitos reais do 
programa ou da intervenção.

A construção e validação de critérios permitem a apreciação dos 
diversos componentes de um programa. Trata-se de saber em que 
medida os serviços são adequados para atingir os resultados esperados. 
A apreciação do processo de uma intervenção, visando a oferecer 
serviços para determinada clientela, pode ser decomposta em três 
dimensões: a técnica, a das relações interpessoais e a organizacional. 
A dimensão técnica dos serviços focaliza sua adequação às necessida-
des dos clientes e a qualidade dos serviços; a dimensão das relações 
interpessoais observa a interação psicológica e social entre os clientes 
e os produtores de cuidados, no apoio aos pacientes e na satisfação 
destes; a dimensão organizacional do processo diz respeito à acessibi-
lidade aos serviços e à extensão de cobertura dos serviços oferecidos.

A pesquisa avaliativa, de acordo com Contandriopoulos et al. 
(1997, p. 37), é um procedimento que consiste em fazer julgamento 
ex-post da intervenção, analisando a pertinência, os fundamentos 
teóricos, a produção, os efeitos e o rendimento de uma intervenção, 
assim como as relações entre a intervenção e o contexto, ajudando 
na tomada de decisões. Os autores afirmam que a pesquisa avaliativa 
consiste em usar várias estratégias e considerar as perspectivas dos 
diferentes atores envolvidos na intervenção. A pesquisa avaliativa pode 
ser decomposta em seis tipos de análise: estratégica, de intervenção, 
de produtividade, dos efeitos, de rendimento e da implantação. Pode-
se, portanto, realizar uma ou várias dessas análises.

Destacamos, como abordagem privilegiada desta pesquisa, entre os 
modelos avaliativos propostos por Contandriopoulos et al. (1997), a 
análise de implantação das intervenções. Esta exige que se estabeleça 
um julgamento de adequação e integridade do funcionamento do 
programa, obtido pelos indicadores de cobertura, da qualidade das 
estruturas e dos processos envolvidos, coerentes com os princípios de 
avaliação da qualidade. 
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O estudo dos processos envolve abordagens múltiplas e em 
ambiente ambulatorial, como da Atenção Primária à Saúde. É 
dificultado pela relação mais esparsa entre usuários e profissionais 
e problemas de duração indeterminada, diferentemente da atenção 
hospitalar, em que o contato da equipe com o paciente é intenso 
e tem duração determinada.

Starfield apresenta várias abordagens metodológicas para avaliar o 
processo de atenção à saúde por equipes de atenção primária (2002, 
p. 428-452). Em grande parte dessas abordagens, utiliza-se a revisão 
de prontuários como fonte de informação e avaliação da qualidade 
na prestação de serviços. Cotejam-se as informações registradas nos 
prontuários com padrões preestabelecidos e avaliados como indicativos 
de boa atenção para alguns problemas selecionados. Observam-se 
algumas características da atenção nos problemas considerados im-
portantes, especificamente para o controle dos mesmos, assim como 
outras características inespecíficas que são importantes para a atenção 
dos usuários em geral. Essa abordagem pode ser articulada com a 
abordagem dos traçadores, de Kessner et al.(1992).

Kessner et al. (1992) propõem que a avaliação seja restrita a certas 
condições ou patologias consideradas “representativas” (tracer conditions 
ou “traçadores”) das responsabilidades do sistema de assistência. A 
definição desses episódios incluiria todos os encontros para o manejo 
dos casos em que uma parte seja realizada por profissionais de saúde. 
O método possui a vantagem de poder combinar os elementos da 
avaliação do processo e do resultado da assistência. Para a escolha 
dos “traçadores representativos”, devemos considerar a prevalência do 
problema, a facilidade do diagnóstico e a disponibilidade de tecnologia 
de eficácia reconhecida para prevenção e/ou tratamento.

Scochi (1996, p. 46) propõe uma adaptação, no sentido de se 
utilizar os traçadores para avaliação de programas. Procura identifi-
car o cumprimento das normas consideradas adequadas para grupos 
especiais da população, ampliando o enfoque que se entende como 
possível para tratar não apenas patologias, mas ações de caráter pre-
ventivo. Nesse sentido, ampliam-se as possibilidades da proposta, bem 
como de avaliação de um maior número de atividades em relação ao 
cumprimento de normas e procedimentos.

A seleção de um ou mais programas, pela suposição de que o de-
sempenho das outras atividades nas unidades de saúde é semelhante, 
permite identificar possíveis falhas nos serviços de saúde ofertados 
pela rede. Esse é um princípio geral que orienta a metodologia dos 
traçadores.A abordagem dos traçadores permite também analisar as 
situações do ponto de vista dos profissionais de saúde e da população.

A utilização de várias fontes, métodos e abordagens diferentes é 
exigência decorrente da complexidade do processo de avaliação em 
saúde. O entendimento sobre a importância dessa “pluralidade me-
todológica” possibilita a utilização de informações obtidas através de 
diferentes abordagens e contribui para ampliar o poder explicativo da 
avaliação. Para se obter uma visão mais ampla e consistente do objeto 
de estudo, busca-se lançar mão da “triangulação”, que “consiste na 
combinação e cruzamento de múltiplos pontos de vistas, através do 
trabalho conjunto de vários pesquisadores, múltiplos informantes e 
múltiplas técnicas de coleta de dados” (Minayo, 1999, p. 241).

Como exemplo, Mascarenhas (2003) utilizou, em estudos de caso 
de comunidades atendidas por modalidades distintas de Atenção 
Básica (unidade básica tradicional e módulo de médico de família): 
entrevistas com usuários portadores de condição traçadora (hiperten-
são arterial e pré-natal), entrevista com os profissionais e análise de 
prontuários, buscando validar os achados qualitativos com aqueles 
obtidos pela análise de implantação1.

A execução da pesquisa avaliativa se processa com maior conforto e 
precisão de informações quando é feita por equipe de fora do cotidiano 
dos serviços avaliados. Entretanto, os métodos de coleta de informações, 
os conceitos que instrumentalizam a investigação e os resultados obtidos 
permitem uma apropriação, por parte das equipes locais, de ferramentas 
de avaliação de seu próprio trabalho, criando parâmetros para o acom-
panhamento e desenvolvimento de estratégias de qualificação da atenção 
à saúde. Exemplos disso são encontrados nas experiências do uso da 
ferramenta “fluxograma avaliador” proposta por Merhy et al. (1997) e 
operacionalizada por Menezes (1998) e Silva Júnior et al. (2003).

1 Nos quadros 1, 2 e 3, resumimos o conjunto de indagações sistematizadas sobre o processo 
de trabalho, envolvendo acolhimento, vínculo-responsabilização e qualidade da atenção.
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4. Considerações Finais
A possibilidade de usar os conceitos de acolhimento, vínculo-

responsabilização e qualidade de atenção, articulados e operacion-
alizados através da indagação aos múltiplos atores envolvidos no 
processo de atenção à saúde, permitiria inferir sobre a integralidade 
nessa atenção e verificar a direcionalidade da construção do modelo 
tecnoassistencial em coerência com os princípios do SUS. 

Mais do que uma intervenção pontual de caráter avaliativo, a 
pesquisa avaliativa acrescenta instrumentos para pensar o cotidiano 
dos serviços, das práticas de seus profissionais e da relação com a 
população, numa visão autocrítica e estimulante de protagonismo 
desses atores.

FIGURA 1 – Articulação dos conceitos atenção

QUADRO 1 – Processo de trabalho: acolhimento

QUADRO 2 –  Processo de trabalho: vínculo / responsabilização
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