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O homem é duplo.  Nele Há dois  seres:  
um ser individual,  que tem sua base no  
organismo  e  cujo  círculo  de  ação  se  
encontra, por isso mesmo, estreitamente  
limitado, e um ser social, que representa  
em  nós  a  mais  elevada  realidade  na  
ordem intelectual  e  moral  que podemos  
conhecer  pela  observação,  isto  é,  
sociedade. 

Durkheim



RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo conhecer a visão do usuário do SUS sobre o 
atendimento prestado no ambulatório Penha I em Passos - MG. Foi realizada uma 
pesquisa qualitativa com 10 usuários que frequentam há mais de 2 (dois) anos o 
posto de saúde Penha I em Passos - MG,  homens e mulheres, com idade entre 25 
e 45 anos utilizando a entrevista em profundidade, com finalidade de se conhecer a 
percepção que os usuários desta localidade têm sobre o atendimento prestado pelo 
SUS. Os dados coletados na entrevista foram analisados pelo método de análise de 
conteúdo, que é um instrumento importante para a busca de sentido na fala dos 
entrevistados, por isso muito utilizado nas pesquisas científicas no campo da saúde. 
Os resultados encontrados dividiram as repostas em duas importantes categorias: 
saúde-integração e saúde-relação.  O significado da primeira categoria demonstra 
que os usuários se reconhecem como seres humanos na sua integralidade e saúde-
relação trata da relevância das relações interpessoais no atendimento em saúde.

Palavras-chave:  processo  saúde-doença;  SUS;  representação  social;  análise  de 
conteúdo.



ABSTRACT

This  paper  holds  the  objective  of  knowing  the  SUS’s  users  view on the  service 
provided at the Penha I public clinic in the city of Passos, MG.A qualitative survey 
was conducted with ten users who go to the Penha I public clinic in Passos-MG for 
over two years, men and women, aged from 25 to 45 years old, using the same deep 
social interview, with the objective of knowing the perception the users of that locality 
have on the service provided by the SUS.The data collected in the interview were 
analyzed using the content analysis method, which is an important tool for the search 
for meanings in the interviewed users’ speeches, which is why it is so widely used in 
the health  scientific  researches.  The results  obtained divided the answers in  two 
important categories: health-integration and health-relation. The meaning of the first 
category  shows  that  the  users  recognize  themselves  as  human  beings  in  their  
entirety and health-relation points the relevance of the interpersonal relationships in 
the health care. 

Keywords: Health-illness process. SUS. Social representation. Content analysis.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a saúde é classificada pela Carta Magna como direito social 

prevista tanto no artigo 6º, de forma genérica, quanto de forma específica no artigo 

196 que assim preceitua: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante medidas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e 

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

promoção, proteção e recuperação”. (MACHADO; LEANDRO; MIVHALISZN, 2006, 

p. 34).

A Carta Magna de 1988 estabeleceu o Sistema Único de Saúde (SUS) 

para o Estado Brasileiro, regido pela Lei n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde). O 

SUS é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, Estados e 

Municípios) e complementado pelo setor privado, contratado e conveniado. O setor 

privado,  quando contratado pelo  SUS,  atua  com as mesmas normas do serviço 

público.

O  SUS é  norteado  por  diretrizes  e  princípios,  realiza  atividades  de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Os princípios são a universalidade, a 

igualdade  e  a  equidade,  já  as  diretrizes  são  expressas  pela  descentralização, 

participação social,  hierarquização e regionalização dos serviços.  Este sistema é 

essencial para a efetivação do direito à saúde.

A despeito da previsão da saúde como um direito social, bem como 

sobre  a  legislação  que  regulamenta  este  tema,  é  necessário  refletir  sobre  a 

concretização deste direito na vida da coletividade.

Uma questão a ser abordada refere-se à origem deste direito no Brasil. 

Historicamente, a saúde, como direito, nasceu vinculada ao mundo do trabalho, foi 

pensada como um seguro, associada ao âmbito da previdência, em razão disso, na 

prática, está apartada das ações coletivas.

Este é um problema estrutural da saúde brasileira, que traz o ranço de 

uma  forma  mercantilizada  de  conceber  a  saúde,  que  é  vista  mais  como  uma 

mercadoria do que como um direito social. 
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Diante  de  tais  ponderações,  cabe  refletir  sobre  a  percepção  dos 

usuários em relação à prestação deste direito social, bem como sobre o atendimento 

prestado.

Segundo Elias e Viana (2006), as práticas em saúde são um conjunto 

de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, dentre as quais pode-se 

enfocar o atendimento conferido pelo prestador de serviço ao usuário.

Para  se  realizar  uma  compreensão  da  visão  do  usuário  sobre  o 

atendimento em saúde, é preciso engendrar pelo campo do processo saúde-doença, 

é necessário pesquisar sobre o significado da saúde para o próprio usuário.

Para Machado, Leandro e Mivhalizzn (2006) compreender o processo 

saúde-doença passou a exigir do pesquisador um diálogo com outras ciências, como 

por exemplo, a história, a sociologia, a psicologia social, a educação. A saúde não 

pode  mais  ser  concebida  simplesmente  como ausência  de  doenças,  este  é  um 

conceito  que  está  ultrapassado,  é  preciso  mergulhar  em campos  e  teorias  que 

tornem possível explicar as diferentes maneiras de se pensar a enfermidade e o 

adoecer.

A despeito das concepções de saúde e doença, o homem é modelado 

pelo universo simbólico e cognitivo que lhe é preexistente.

Então,  a partir  dos anos 60, houve um interesse pelos domínios do 

simbólico,  recorrendo às  noções de consciência social  e  de imaginário.  Surge a 

teoria da representação social.

Esta teoria da representação social está no campo da psicologia social, 

ela reflete sobre como os indivíduos, os grupos, os sujeitos sociais, elaboram seu 

conhecimento  a  partir  de  sua  inscrição  social,  cultural.  É  a  análise  de  como  a 

sociedade se compreende e constrói este conhecimento com os indivíduos.

De acordo com Spink (2000), o pensamento social demonstra que em 

cada sociedade existe um discurso próprio sobre a saúde-doença, este fenômeno 

ultrapassa a verdade do saber médico, é principalmente uma questão de valor e 

relação de sentido para aquela sociedade.

Esta é uma pesquisa de relevância social e se justifica em razão da 

saúde ser uma das vertentes do direito à vida. O direito à saúde no sentido mais 

abrangente é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, acesso a serviços de saúde etc. 

e tem por finalidade garantir a dignidade da pessoa humana.
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Tanto  a  saúde  quanto  o  envelhecimento  sempre  foram  grandes 

problemas  da  população,  configurando  assim  questões  centrais  do  sistema  de 

proteção social.

O SUS,  instituído  pela  Constituição Federal  de  1988,  preconiza  um 

moderno  sistema de  proteção  social  que  é  resultado  da  complexa  interação  de 

processos políticos, econômicos e sociais.

Segundo Baroni (1992), a saúde é considerada como um direito social 

e um dever do Estado, por isso a responsabilização é coletiva. Em razão disso, o 

SUS ampliou o atendimento aos serviços de saúde com o objetivo de se buscar a 

justiça social e a equidade.

Então,  por  ser  a  saúde  um  direito  social  prestacional,  ou  seja, 

dependente da atuação positiva do Estado para a sua efetivação, e tendo em vista 

os argumentos acima expostos justifica-se plenamente a presente pesquisa.

Para Elias e Viana (2007), a relação entre saúde e desenvolvimento é 

um  processo  dinâmico  e  virtuoso  que  combina  ao  mesmo  tempo,  crescimento 

econômico, mudanças fundamentais na estrutura produtiva e melhora do padrão de 

vida da população.

O desenvolvimento não pode ser mensurado apenas pelo aumento do 

PIB per capita, mas também por meio da análise da melhoria das condições de vida 

da população.

Sen (1993) reforça esta ideia ao esclarecer que países que apresentam 

um alto PIB per capita, podem apresentar altos índices de mortalidade infantil, alta 

taxa de analfabetismo etc., demonstrando uma baixa qualidade de vida.

Argumenta ainda Baroni (1992) que o desenvolvimento é um vetor de 

objetivos sociais desejáveis, dentre os seus elementos devem-se incluir melhoria no 

status nutricional e da saúde. 

Como se pode perceber pelas fundamentações acima, uma pesquisa 

em saúde que apresente com clareza os seus objetivos específicos e gerais é muito 

útil, ademais, o resultado deste estudo poderá servir de fonte para reflexão sobre as 

desigualdades sociais, além disso, poderá trazer subsídio para a aferição do nível de 

desenvolvimento de determinada localidade. 
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O objetivo geral do estudo é conhecer a visão do usuário do SUS sobre 

o atendimento de saúde prestado no ambulatório Penha I na cidade de Passos -  

MG.

Ocorre que para se chegar a tal objetivo, anteriormente, é necessário 

se conhecer o significado do processo saúde-doença para os usuários do SUS.

 O  Estado  Brasileiro  abordou  a  saúde  na  Constituição  Federal,  no 

capítulo da seguridade social, qualificando-o como direito social.

Em que pese a previsão constitucional da saúde como um direito de 

natureza prestacional, bem como o SUS ser considerado por muitos um avanço na 

área da saúde, não é este o panorama noticiado pelos meios de comunicação e 

tampouco vivenciado nos postos de saúde.

O problema de pesquisa foi  escolhido em virtude da observação do 

cenário acima e também porque a saúde pública é um tema instigante, pois se por  

um lado há o Estado como devedor dos direitos sociais, por outro existem cidadãos 

credores desta obrigação estatal.

No entanto, o estudo do processo saúde-doença é tarefa árdua, antes 

mesmo do enfoque nas questões dos valores e dos significados para os sujeitos, 

alguns autores abordaram as diferentes vertentes sobre este objeto.

Figueiredo e Furlan (2013) reforçam a ideia de que a experiência de 

Saúde  e  Doença  é  expressa  pelo  termo também consagrado  pela  Organização 

Mundial de Saúde (OMS) “biopsicossocial”.

Tal noção remete a interação entre as diversas dimensões, a saber: 

biológicas, subjetivas e socioculturais.

O grande desafio é compatibilizar estas dimensões, pois elas possuem 

características distintas e até mesmo contraditórias.

Os diferentes prismas sob o processo saúde-doença demonstram um 

grande caminho percorrido desde o espaço mágico-religioso passando pelo empírico 

até seara científica- social.

Como visto anteriormente, a implementação do SUS pela Constituição 

Federal introduziu o princípio da participação social. No entanto, a crítica que se fez 

é se realmente as pessoas estariam sendo ouvidas nas suas reais necessidades.
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Os doentes perdem a qualidade de pessoa sendo vistos sob o prisma 

do  estigma  da  doença,  são  os  bêbados,  os  loucos  etc.  As  suas  características 

pessoais são desconsideradas.

Este recorte limita a intervenção em saúde, que só ganha potência na 

medida em que se inclui  um olhar sobre a forma como as pessoas vivenciam a 

doença, o significado que elas conferem a este processo, bem como as relações 

familiares e sociais que as permeiam.

Por exemplo, o excesso de reclamações de uma mulher pode estar 

muito mais relacionado a um certo vazio de relações e uma existência empobrecida 

de significados do que propriamente com os sintomas e dores de uma enfermidade.

Nos dizeres de Figueiredo e Furlan (2013,  p.  161): “Os significados 

atribuídos  à  doença  e  ao  sofrimento  que  acompanham o  seu  desenrolar,  estão 

ligados às crenças, valores e juízos, aos aspectos biográficos e históricos, assim 

como as características da personalidade”.

Knobloch  apud  Figueiredo  e  Furlan  (2013)  ainda  alega  que  as 

mudanças  na  área  social  influenciam  a  doença,  a  maneira  de  adoecer,  os 

sofrimentos humanos e a solução dos problemas das pessoas.

Figueiredo e Furlan (2013) pontuam a ideia de que os vários campos 

(social,  político,  cultural,  histórico  etc.)  afetam  diretamente  o  processo  saúde- 

doença, discorrendo como a sociedade contemporânea pode influenciar nos modos 

de existir das pessoas.

Para  Figueiredo  e  Furlan  (2013),  atualmente  o  mundo  apresenta 

algumas  características  marcantes,  no  que  é  pertinente  aos  relacionamentos 

ocorreu a degradação da sociabilidade, a banalização do outro, o dilaceramento das 

relações  e  a  desestruturação  familiar,  no  que  tange  aos  aspectos  sociais  fica 

evidente a precariedade do trabalho, a aceleração do tempo, a desorganização do 

espaço urbano, que a despeito das pessoas viverem cada vez mais amontoadas, 

encontram-se  cada  dia  mais  distantes  umas  das  outras.  Os  aspectos  culturais 

também produzem mudanças nos modos de existência, tendo em vista a visão do 

corpo como espetáculo e os excessos da sociedade consumista. 

 Portanto,  as  práticas  em  saúde  devem  se  voltar  para  este  novo 

contexto.
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 Diante deste panorama, Figueiredo e Furlan (2013) concluem que é 

necessário  um  diálogo  entre  os  campos  como  a  psicologia,  a  antropologia,  a 

sociologia, que podem ajudar na compreensão dos fenômenos histórico-culturais, 

sociais, questões subjetivas e coletivas frente ao processo saúde-doença.

 Ademais, para que o homem encontre novas formas de pensar, agir e 

sentir e também de lidar com a saúde, é preciso um olhar sobre o sentido da doença 

e da saúde.

Este trabalho se desenvolve  em cinco capítulos:  o  processo saúde- 

doença, o ser humano, metodologia, resultados-discussão, conclusão.

O primeiro capítulo discorre sobre o processo saúde-doença, para isso 

são apresentados os aspectos históricos do sistema de saúde, o SUS com seus 

princípios e diretrizes e a relação da saúde com as políticas públicas.

O segundo capítulo aborda o ser humano e sua subjetividade, os seus 

valores e necessidades e a representação social do processo saúde-doença.

O capítulo referente à metodologia trata sobre a pesquisa qualitativa, 

sobre o método escolhido e sobre a entrevista em profundidade.

Por  fim,  os  capítulos  relativos  aos  resultados,  à  discussão  e  à 

conclusão  referem-se  à  apresentação  e  análise  do  material  coletado  durante  a 

pesquisa social. 
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CAPÍTULO 1. PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

Este capítulo abordará o processo saúde doença sob a ótica objetiva, 

isto é tratará sobre a influência dos momentos históricos e políticos vivenciados pelo 

Brasil na elaboração das políticas públicas em saúde, discorrerá sobre a evolução 

dos programas de saúde desde o Brasil-Colônia até a implantação do Sistema Único 

de  Saúde  com  os  seus  princípios  e  diretrizes  e  abrangerá  ainda  a  forma  de 

elaboração das agendas em políticas públicas pelo Brasil com as suas nuances e 

interferências.

Para  isso,  o  capítulo  será  subdividido  em  três  tópicos:  história  da 

saúde, o Sistema Único de Saúde e a formulação de políticas públicas pelo Estado 

Brasileiro.

1.1. HISTÓRIA DA SAÚDE NO BRASIL

Para Aguiar (2011) tanto a história da saúde no Brasil quanto o sistema 

de  saúde  adotados pelo  país  estão atrelados  ao contexto  político,  econômico e 

histórico vivenciado em cada período pela nação.

De acordo com Andrade, Santos e Ribeiro (2013) as políticas públicas 

na área de saúde também se relacionam com a conjuntura política e social do Brasil  

e aquelas são essenciais para se conhecer o SUS.

Sendo  assim,  a  realidade  fática  seja  sob  a  perspectiva  histórica, 

econômica ou social influencia diretamente no arcabouço jurídico do Estado, bem 

como na elaboração das políticas públicas na área sanitária.

O capitalismo influenciou muito a saúde, a preocupação nesta área era 

não permitir a interferência das epidemias e endemias na esfera econômica.

Então, pelo receio das enfermidades reduzirem a capacidade laboral 

do homem, e por consequência diminuírem a lucratividade, as políticas de saúde 

expressavam esta filosofia capitalista e priorizavam a medicina curativa e lucrativa 

pela contratação de serviços privados.

Segundo Aguiar (2011, p. 17):
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  O sistema de saúde estatal consolidou a dicotomia entre ações preventivas 
de  caráter  coletivo  e  as  ações  curativas  de  caráter  individual,  sendo  a 
primeira  de  responsabilidade  do  Ministério  da  Saúde  e  das  Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde e a segunda, assumida pela Previdência 
Social e pela medicina liberal.

Historicamente, o Brasil passou por várias fases, em cada uma delas o 

Governo Brasileiro adotou políticas públicas diferenciadas na área da saúde ou até 

mesmo as sonegou. Então, com a finalidade de se compreender todo panorama que 

culminou  com  a  origem  do  SUS,  é  necessária  uma  explanação  dessas  etapas 

históricas vividas pelo país.

Os  períodos  da  história  do  Brasil  podem  ser  divididos  da  seguinte 

forma: a) Período Colonial/Imperial (1500-1889), b) Período da Primeira República 

ou República Velha (1889-1930), c) Período da Segunda República ou Era Vargas 

(1930-1945), d) Período de Redemocratização ou Desenvolvimentista (1945-1963), 

e)  Período do Regime Militar  (1964-1984),  f)  Período da Nova República (1985-

1988).

No Período Colonial/Imperial a produção econômica do Brasil - Colônia 

era baseada nos ciclos da cana-de-açúcar e da mineração para a exportação, a mão 

de obra utilizada era a escrava.

Após  a  proclamação  da  independência  em  1822,  introduziu-se  no 

Império a produção de café, que era destinada também para a exportação, gerando 

uma maior liberdade de comércio do Brasil com outros países. Além disso, houve 

uma expansão do comércio interno com consequente ascensão da burguesia local.

A  alteração  na  estrutura  social  do  país  associada  às  exigências 

internacionais  comerciais  fizeram  surgir  ideais  abolicionistas  que  defendiam  a 

substituição da mão de obra escrava pelo trabalho assalariado. 

Com isso, vieram para o Brasil trabalhadores europeus e africanos que 

trouxeram com eles várias doenças como a tuberculose, a febre amarela, a cólera, a 

malária, a varíola, a leishmaniose e as doenças sexualmente transmissíveis.

Andrade,  Santos  e  Ribeiro  (2013)  enfatizam  que  neste  período  a 

situação de saúde no Brasil-Colônia era precária, as doenças contagiosas afetavam 

os negócios do país, sendo essa a principal razão das campanhas sanitárias.

Estas autoras relacionam a saúde do povo com o contexto histórico do 

Brasil, constatando que no período colonial os problemas sanitários ficavam sob a 
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responsabilidade das localidades e explicando que a profissão médica veio para o 

Brasil apenas com a chegada da família real em 1808.

Somente  a  corte  era  cuidada por  médicos  formados,  o  restante  da 

população se dividia entre as casas de filantropia, curandeiros e curiosos.

Para  Aguiar  (2011),  todas  as  medidas  de  saúde  adotadas  visavam 

atacar  os  problemas  que  prejudicassem  a  produção  econômica  e  o  comércio 

internacional.

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  políticas  de  saúde  no  período 

Colonial-Imperial,  a  assistência  médica  limitava-se  às  classes  dominantes,  aos 

demais restavam os recursos da medicina popular. Foi neste período que surgiram 

as casas de misericórdia para prestar assistência aos necessitados.     

Já no período da Primeira República ou República Velha (1889-1930), 

o campo político era dominado pelas elites agrárias de São Paulo, de Minas Gerais 

e do Rio de Janeiro, caracterizando a denominada “Política café com leite”.

Tal grupo visava à consolidação dos ideais republicanos e da ideologia 

liberal.

Com o crescimento da produção industrial e do setor agrário ocorreu 

uma demanda por trabalho assalariado, levando o Governo Brasileiro a incentivar a 

imigração europeia.

Neste período, as condições de saneamento eram precárias e várias 

doenças contagiosas como a peste, a tifo, a varíola etc. matavam as pessoas, o que 

dificultava o recrutamento de imigrantes europeus. 

Andrade, Santos e Ribeiro (2013) afirmam que na década de 1920, 

ocorreu um aumento da imigração europeia, os estrangeiros vieram para o Brasil  

para exercerem a lavoura nas plantações cafeeiras.

Nessa  época,  o  Governo  tomou  providências  para  proteger  a 

população da infecção por doenças contagiosas, tendo sido criado, neste momento,  

o Departamento Nacional de Saúde Pública, capitaneado por sanitaristas de renome 

como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas.

A quebra da bolsa de Nova York, em 1930 ,também foi um fato histórico 

que interferiu na política agrária brasileira, gerando transformações na economia do 

país, iniciando-se no Brasil um processo de industrialização.

Tal  processo  culminou  com  a  origem  de  instrumentos  jurídicos  de 

proteção  do  trabalhador,  por  exemplo,  o  seguro  social,  as  leis  trabalhistas,  os 
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Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP), a lei Elói Chaves e a criação da Caixa 

de Aposentadorias e Pensões.

Aguiar  (2011)  corrobora  os  argumentos  acima,  ao  explicar  que  as 

ações e programas de saúde implantados naquele momento eram voltados para as 

áreas  fundamentais  da  economia  agrária,  para  o  espaço  de  circulação  de 

mercadorias, especialmente nos portos de Santos e do Rio de Janeiro.

As  medidas  de  saúde  adotadas  visavam  estimular  o  comércio 

internacional e fomentar a política de imigração.

Também foi  nesse momento que as campanhas sanitárias lideradas 

por Oswaldo Cruz, incrementadas por Carlos Chagas introduziram a propaganda e a 

educação sanitária da população como forma de prevenção de doenças.

É o embrião da saúde pública, que conforme Aguiar (2011, p. 21):

O modelo de intervenção chamado de sanitarismo-campanhista estrutura-se 
sob  a  influência  dos  saberes  fundamentados  pela  bacteriologia  e 
microbiologia,  contrapondo-se à concepção tradicional  baseada na teoria 
dos miasmas que era utilizada para explicar o processo saúde-doença

Observa-se, no entanto, um crescimento da medicina liberal que era 

usada  pela  classe  dominante,  consolidando  a  estruturação  de  dois  modelos  de 

intervenção em saúde: o sanitarismo-campanhista e o curativo-privatista.

Então,  segundo  Andrade,  Santos  e  Ribeiro  (2013),  o  modelo 

campanhista prevaleceu desde o início do século XX até a década de 1960, este 

possuía uma relação muito estreita com a polícia sanitária desenvolvida na França, 

e o objetivo principal era o controle de doenças contagiosas que prejudicassem a 

economia brasileira.

Esta  cisão  entre  saúde  pública  e  assistência  médica  durará  até  a 

década de 1970, quando surgiu o anseio para uma nova proposta de saúde pública.

A Lei n. 6.229/75 pretendeu unir a Saúde Pública com os serviços e 

ações privadas, no entanto, não obteve êxito.

Paim  e  Almeida  Filho  (2014),  também  abordam  o  ponto  de  vista 

histórico das grandes campanhas sanitárias, sinalizando como marcos importantes 

destes  eventos  os  períodos compreendidos entre  1880-1930 e  entre  1930-1960, 

neste  último  ocorreu  a  introdução  do  modelo  médico-sanitário  que  possuía  por 
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objetivo modificar as práticas higienistas da população, por meio da educação e de 

ações coletivas.

As  doenças  infectocontagiosas  de  curso  prolongado  como  a 

tuberculose, a hanseníase e as parasitoses necessitavam de intervenções da esfera 

pública, razão pela qual  foram introduzidas práticas terapêuticas com assistência 

aos casos estabelecidos, bem como a prevenção dos adoecimentos daqueles que 

conviviam  com  os  enfermos.  Era  uma  intervenção  específica  a  certos  grupos 

populacionais.

É dessa fase a origem do visitador sanitário, profissional que realizava 

as visitas domiciliares.

Então,  a  saúde  pública  no  Brasil  sempre  conviveu  com  práticas 

intervencionistas, embora nem sempre planejadas.

Andrade,  Santos  e  Ribeiro  (2013)  argumentam  que  a Constituição 

Federal de 1891 atribuía aos Estados e Municípios a competência sanitária, ficando 

a cargo do Governo Federal a vigilância sanitária dos portos e os serviços de saúde 

do Distrito Federal.

Ainda segundo Santos: 

Essa tendência  de transferir  os cuidados com a saúde curativa  para  os 
Estados,  juntamente  com  o  atendimento  primário,  a  puericultura  e  os 
hospitais, reservando-se aos Municípios o encargo de cuidar dos serviços 
de pronto-socorro, prevaleceu em quase todas as Constituições, à exceção 
da de 1988. (apud ANDRADE, SANTOS; RIBEIRO, 2013, p. 482).

No Período da Segunda República ou era Vargas (1930-1945), o Brasil 

sofreu uma ampla reforma administrativa e política que culminou com a Constituição 

de 1934, iniciando-se o Governo Constitucional que perdurou até 1937, desta data 

até 1945 prevaleceu o período ditatorial.

No  período  em  questão,  ocorreu  grande  investimento  no  setor 

industrial, provocando um aumento da massa urbana com consequente crescimento 

desordenado das cidades.

Este panorama exigiu investimentos de grande porte e a efetivação das 

Políticas Públicas.
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Nesta fase foram criados os Ministérios do Trabalho,  da Indústria  e 

Comércio e da Educação e Saúde e foram também promulgadas as leis trabalhistas, 

garantindo os direitos sociais aos trabalhadores. 

No  entanto,  devido  ao  crescimento  acelerado  da  indústria, 

acrescentaram-se  aos  antigos  problemas  de  saúde  (doenças  endêmicas  e 

epidêmicas)  novas enfermidades  decorrentes  da  inserção no processo produtivo 

industrial, como são os casos de estresse, de desnutrição, de verminoses etc.

Mais uma vez,  as medidas de saúde adotadas eram no sentido de 

manter a força de trabalho em condições de produção.

Andrade,  Santos  e  Ribeiro  (2013)  afirmam que  o  Estado  Brasileiro 

sofreu mudanças na estrutura política com o golpe de Estado promovido por Getúlio 

Vargas,  estabelecendo-se  uma  nova  legislação  para  promover  a  expansão 

econômica. 

O  IAPS  veio  substituir  o  CAPS  reforçando  a  antiga  dicotomia  do 

modelo assistencial.

Em 1945, com o final da segunda guerra mundial, os regimes ditatoriais 

ficam enfraquecidos e o clima de democratização faz parte do cenário mundial. No 

Brasil,  ocorre  a  deposição  de  Getúlio  Vargas  e  inicia-se  o  processo  de 

redemocratização com a eleição de Eurico Gaspar Dutra,  esta fase é conhecida 

como Desenvolvimentista.

Dutra  lançou  o  Plano  Salte  (Saúde,  Alimentação,  Transporte  e 

Energia), destacando a saúde como uma de suas prioridades.

Quando Getúlio Vargas assume o seu segundo mandato por meio de 

eleições diretas, ele adota politicamente uma linha populista,  em razão disso fez 

concessões sociais para angariar o apoio dos populares.

Expandiu  também  a  assistência  médica  em  todos  os  Institutos  de 

Aposentadorias  e  Pensões,  e  em  1953  foi  criado  o  Ministério  da  Saúde 

independentemente da área da educação.

Durante esta fase, dois grupos de sanitaristas se contrapunham, de um 

lado, aqueles que buscavam a manutenção do sanitarismo campanhista, por outro 

lado os que apoiavam o sanitarismo desenvolvimentista sob o argumento da relação 

estreita  entre  o  nível  de  saúde  da  população  e  o  grau  de  desenvolvimento 

econômico do país.

Para Aguiar (2011, p. 27)
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Este segundo grupo defendia uma proposta de articulação das campanhas 
sanitárias à promoção de assistência e de articulação de ações preventivas 
e  curativas,  de  acordo  com  as  necessidades  da  população,  a  serem 
executadas no nível municipal.

Porém, os recursos escassos não permitiam a implantação de medidas 

eficazes na área da saúde.

Com a eleição de Juscelino Kubitschek, o plano de metas é efetivado. 

Ocorre que no final do seu mandato o país contava com uma estrutura industrial  

complexa e um alto índice de inflação e de dívida externa.

As políticas sociais eram vistas como paliativas, a saúde pública havia 

obtido poucas conquistas e persistia o modelo de assistência médico curativa.

Andrade,  Santos  e  Ribeiro  (2013)  argumentam  que,  na  década  de 

1960, a Previdência Social se consolidou como principal órgão de financiamento das 

ações e serviços da saúde.

No  entanto,  este  sistema  era  destinado  apenas  aos  indivíduos 

formalizados no mercado de trabalho e a seus dependentes.

O período da ditadura militar perdurou por vinte anos. Pode ser dividida 

em três fases: a primeira na qual se institucionalizou a ditadura, a segunda etapa em 

que ocorreu a expansão da industrialização com capital internacional e a terceira 

evidenciada pela crise econômica e do regime militar.

Segundo Aguiar (2011, p. 29):

No campo da saúde, implantou-se de modo gradual e intenso, um sistema 
de  saúde  caracterizado  pelo  predomínio  financeiro  das  instituições 
previdenciárias  e  por  uma  burocracia  técnica  que  priorizava  a 
mercantilização  da  saúde.  Nessa  perspectiva,  em 1966,  promoveu-se  a 
unificação  dos  Institutos  de  Aposentadorias  e  Pensões  (IAP’s),  com  a 
criação do Instituto Nacional  de Previdência e  Assistência Social  (INPS), 
subordinado  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Previdência  Social,  com 
responsabilidade pelos benefícios previdenciários e pela assistência médica 
aos segurados e familiares.

Ocorre  que  a  gestão  do  INPS  era  administrativamente  e 
financeiramente  centralizada,  por  isso  passou-se  a  contratar  com  prioridade  a 
medicina privada, estimulando um padrão de organização da prática médica pela 
lógica do lucro.

Esta forma de gestão permitia fraudes e corrupções com grande ônus 
para a Previdência Social.
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Ademais,  o  Ministério  da  Saúde  havia  perdido  poder  político,  os 
recursos eram ineficientes para enfrentar os problemas de saúde.

E ao final dos anos 70, a saúde vivencia um caos, os serviços estavam 
sucateados e eram insuficientes para atender a demanda.

Andrade,  Santos  e  Ribeiro  (2013)  acrescentam que,  na  década  de 
1970, surgiram no país movimentos sociais que questionaram, entre outros temas, o 
sistema de saúde vigente no Brasil.

E nos idos de 1974, duas medidas destacaram-se no campo da saúde, 
cada  uma  delas  com  propósitos  diferentes,  o  Plano  de  Pronta  Atenção  (PPA) 
fomentou  a  contratação  de  serviços  privados  para  a  execução  de  serviços  de 
assistência  médica  sob a  responsabilidade  da Previdência  Social  e  o  Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) era destinado ao financiamento subsidiário 
do setor social.

Naquele  momento,  a  Constituição  vigente  era  a  de  1967  que  em 
conjunto  com  a  legislação  infraconstitucional  -  Lei  n.  6.439  (SINPAS  -  Sistema 
Nacional de Previdência Social) e com a Lei n. 6.229 - constituíam a legislação da 
área de saúde.

Por  outro  lado,  os  organismos  internacionais  como  a  Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) 
recomendaram formas de se evitar a marginalização da população.

Além disso, o Ministério da Saúde, fundamentado no plano decenal de 
saúde  para  as  Américas,  acenou  em  1972,  o  primeiro  marco  teórico  sobre 
regionalização, hierarquização e integração de serviços.

Ressalte-se que, já na década de 70, o Ministério da Saúde entendia 
que era competência municipal estruturar uma rede de serviços básicos dentro dos 
princípios  da  atenção  primária,  tendo  sido  confirmado  pela  doutrina  da  atenção 
primária exposta na reunião da Alma-Ata, em 1978, com o objetivo de expansão das 
redes municipais.

No  final  da  década  de  70,  o  modelo  médico-assistencial  privatista 

entrou em crise em razão do retrocesso do milagre econômico, tal situação expôs a 

precariedade do financiamento do sistema de saúde brasileiro, ficando evidente a 

sua total dependência dos recursos da Previdência Social.  

Os movimentos  sociais  avivaram o espírito  crítico  da população,  as 

questões sanitárias foram discutidas em importantes eventos, entre eles destaca-se 
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a V Conferência Nacional de Saúde (1975), a Conferência de Alma Ata (1978) e a 

VII Conferência Nacional de Saúde, no governo de João Figueiredo.

Esta  conjuntura  pressionou  o  governo  para  mudanças  na  estrutura 

previdenciária que focava no modelo assistencial.

Segundo Andrade, Santos e Ribeiro (2013), surgiu, então, o movimento 

municipalista composto por vários encontros municipais de saúde com objetivo de 

debater a atenção primária a ser prestada pelos Municípios.

Além do que, foram instituídos pelo Executivo Federal, o Programa de 

Interiorização de Ação de Saúde e Saneamento (PIASS), a Comissão Permanente 

de  Consulta  (CPC),  a  Comissão  Interinstitucional  de  Planejamento  em  Saúde 

(CIPLAN) com a finalidade de se discutir matérias afetas ao tema saúde.

Alguns eventos  também foram cruciais  para  o desenvolvimento  das 

ideias no plano sanitário, a saber a 6ª e a 7ª Conferências Nacionais de Saúde, o 1º 

e  2º  Simpósios  de  Políticas  Nacionais  de  Saúde,  estes  últimos  incentivaram  a 

criação do Conselho Nacional de Secretárias Estaduais de Saúde (CONASS).

E por fim, nos dizeres de Andrade, Santos e Ribeiro (2013, p. 485):

A 8ª  Conferência  Nacional  de  Saúde,  marco  do  Movimento  da  Reforma 
Sanitária,  quando  começaram  a  surgir,  os  Conselhos  de  Secretários 
Municipais de Saúde (CONASEMS), associação que passou a ter relevante 
atuação na configuração e implementação do SUS nos municípios a partir 
dos anos 1990(até os dias de hoje).

São desta fase também a criação de algumas entidades importantes 

para a área da saúde, a saber: o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e 

a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO).

Entre os vários programas em prol do direito à saúde, o Programa dos 

Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) destaca-se pela ousadia 

em universalizar o atendimento do INAMPS. Este projeto representava o início das 

ideias propostas na 8ª  Conferência Nacional  de Saúde,  abrindo caminho para a 

Reforma Sanitária e para a implantação do SUS consagrado na Carta Magna de 

1988.

A partir da criação do CONASP, em 1981, conselho consultivo ligado 

ao INAMPS, foi possível em 1983 a criação do Programa de Ações Integradas de 

Saúde em uma parceria com o Governo Federal e com o Estadual, os recursos eram 
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repassados  para  os  Municípios  para  uma  expansão  das  Unidades  Básicas  de 

Saúde.

Entre os períodos de 1980 e 1990, o Brasil passou por uma fase de 

redemocratização e  também por  uma profunda crise  econômica,  culminando em 

grandes alterações na estrutura político-jurídica do país.

Tais mudanças provocaram reformas sanitárias com a apresentação de 

novidades para o setor saúde.

Nos termos de Andrade, Santos e Ribeiro (2013, p. 484):

Esse movimento ampliou sua proposta, evoluindo para uma reforma político 
jurídica do Setor Saúde, cujo lema era saúde direito de todos e dever do 
Estado,  o  qual  pregava o acesso universal  e  igualitário  às ações e aos 
serviços  de  saúde  públicos,  a  organização  do  sistema  com  base  na 
descentralização  (municipalização),  a  integração  de  serviços  e  a 
participação social.

A participação social é um lema que proposto pela Constituição Federal 

de  1988,  a  Carta Maior  trouxe a seguridade social  dividida  em três capítulos:  a 

saúde, a assistência social e a previdência social.

A saúde está elencada nos artigos 196 a 200, tendo sido prevista nos 

seus termos mais amplos, ou seja, o seu conceito entrelaçado com qualidade de 

vida num sentido elástico.

Alguns  apontamentos  dos  artigos  previstos  na  Carta  Magna 

demonstram  que  o  art.  197  aborda  as  ações  e  serviços  de  saúde  como  de 

relevância pública, o art. 198 preconiza sobre a forma organizativa, as diretrizes e o 

financiamento do sistema de saúde, o art. 199 prevê a liberdade da iniciativa privada 

na área sanitária e impõe certas restrições à sua atuação, e, por fim o art. 200 trata 

das atribuições do SUS.

Após a promulgação da Constituição de 1988, foram publicadas duas 
leis pertinentes ao tema SUS, são a Lei n. 8.080/90 e a Lei n. 8.142/90.

Além disso, foi necessária a edição de inúmeras Portarias Ministeriais 
com  a  finalidade  de  implantação  e  implementação  administrativo-sanitárias  do 
sistema de saúde.

As principais normas operacionais do SUS foram a NOB 01/91, NOB-
SUS 01/92 e NOB-SUS 01/93, a primeira pretendeu transformar o SUS num grande 
convênio, a segunda originou de críticas à NOB 01/91 e foi considerada um grande 
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avanço por ter respeitado as condições de gestão dos entes municipais e estaduais, 
reconhecendo que todos os entes federativos participam do SUS.              

Portanto, a saúde como direito social, acessível a todos, considerada 
como direito do cidadão e dever do Estado só foi preconizada com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988.

A Carta Magna previu um sistema complexo, inserindo no seu seio, 
inclusive, elementos da Administração Pública.     

Embora seja um direito intrinsecamente ligado ao direito  à vida e à 
dignidade  da  pessoa  humana,  ele  ainda  encontra  obstáculos  para  a  sua  real 
efetivação.

Após  a  promulgação  da  Lei  Maior,  a  legislação  infraconstitucional 
regulamentou a saúde por meio de Leis e Decretos acrescentando às leis já citadas 
a Lei n. 9.658/98 (Plano de Saúde), o Decreto n. 7.508/2011 e a Lei Complementar 
141/2012.

Após a análise dos planos e programas de saúde sob a perspectiva 
histórico  social,  Paim  e  Almeida  Filho  (2014)  fazem  uma  reflexão  sobre  as 
características e as peculiaridades da profissão médica em si,  afirmando que, no 
Brasil, a saúde pública sempre esteve fundamentada em políticas de intervenção, 
por meio de ações coletivas.

Por outro lado, a prática médica manteve a característica de profissão 
consultante, o paciente leva até ao médico as suas demandas, este é consultado por 
aquele, que pode acatar ou não os conselhos do profissional.

Este  aspecto  espontâneo  da  profissão  médica  tem  permanência 
histórica  até  os  dias  atuais,  os  pacientes  decidem  com  liberdade  se  querem 
consultar  o  médico  para  curar  ou  prevenir  de  uma  moléstia,  configurando  uma 
consultação.

Ocorre que cada caso levado ao profissional pelo paciente é individual 

e  singular,  acarretando  assim  ações  que  não  são  interdependentes,  o  que 

caracteriza uma prática individual do médico semelhante à medicina liberal.

A medicina liberal presente no Brasil, entre os anos de 1930 e 1960, 

apresentava o médico como pequeno produtor isolado, o atendimento era ofertado 

em cada consultório e para cada paciente de uma só vez, neste momento, não havia 

o trabalho em parceria e em equipe.
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Como  nos  consultórios  médicos  não  havia  a  possibilidade  da 

tecnologia para auxiliar  nos diagnósticos,  a relação entre médico e paciente era 

muito estreita, além da enorme valorização daquele por este.

Existia uma vinculação dos casos aos médicos e vice-versa.

Até os dias atuais, a profissão da medicina carrega os resquícios da 

medicina  liberal,  considerando que os médicos possuem grande autonomia  para 

conceber, executar e avaliar o seu próprio trabalho.

No  entanto,  a  medicina  foi  se  especializando  e  se  equipando  com 

instrumentos para a realização de diagnósticos e de terapia e, a partir dos anos 60, 

consolida-se  no  Brasil  um  novo  modelo  de  assistência  médica,  como  o  modo 

empresarial de produzir serviços e estruturar estabelecimentos.

Este  novo  modelo  trouxe  o  crescimento  das  empresas  privadas,  o 

assalariamento dos médicos, a origem dos planos de saúde e dos seguros-saúde 

privados, bem como a assistência baseada nos hospitais.

Esta medicina se diferenciava do modelo liberal, tendo em vista que 

era voltada para grande escala, institucionalizada e com custos crescentes.

Esta forma empresarial de atenção em saúde, presente na atualidade, 

atinge  tanto  os  serviços  públicos  quanto  os  privados,  funcionando  tão-somente 

segundo a lógica do mercado.

A obediência exclusiva ao mercado produz um modelo assistencial que 

privatiza  e  elitiza  o  consumo,  não  tendo  como  objetivo  melhorar  o  acesso  da 

população aos serviços de saúde, contrariando as diretrizes propostas pelo SUS.

No plano internacional,  em função de melhorar a acessibilidade das 

pessoas de baixa renda aos serviços de saúde, o planejamento em saúde surgiu em 

1960.

Segundo Paim e Almeida Filho (2014, p. 87):

Voltado  para  uma  política  desenvolvimentista,  esse  planejamento, 
fundamentava-se em um método normativo denominado “Programação de 
Saúde”  (OPS,  1965),  de  caráter  ascendente,  do nível  local  para  o  nível 
nacional, em que propunha um diagnóstico de saúde com vistas à resposta 
assistencial a ser dada pela política governamental.

A programação do método  estimulava  o  uso  de  recursos de  saúde 

(pessoal,  instalações  físicas,  equipamentos  e  orçamento)  para  enfrentar  danos 

selecionados com o objetivo de atingir a eficiência pretendida.
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No Brasil, esse passo específico foi dado pelo Estado de São Paulo, 

que como a resposta à crise social foi no sentido de expandir a rede assistencial 

pela conjugação da medicina previdenciária com as unidades básicas de saúde.

Sendo assim, havia a oferta dos serviços públicos para as populações 

mais pobres, associada ao conjunto de postos de saúde e ambulatórios da medicina 

previdenciária.

Segundo Paim e Almeida Filho (2014, p. 88) “essa nova rede de cunho 

ambulatorial deu origem às unidades básicas de saúde, tendo também ocorrido uma 

integração das unidades hospitalares”.

Porém, diferentemente do Estado de São Paulo, nacionalmente, não se 

constituiu para as unidades básicas de saúde um novo arranjo assistencial como a 

integração médico-sanitária paulista.

Sendo certo que, o modelo de programação em saúde, historicamente, 

foi apenas uma transição, mas não foi consolidado no Estado Brasileiro.

Embora, no Brasil, não tenha se firmado este modelo de programação 

em Saúde,  nos anos 80 alguns programas pontuais  foram introduzidos no país, 

como foi o caso do “Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher”.

Além disso, a programação em saúde paulista rendeu grande debate e 

diversas  novas  propostas  de  modelo  assistencial,  dentre  elas  as  Ações 

Programáticas  em  Saúde,  que  apresentou  no  seu  corpo  aspectos  que  podem 

significar, ainda hoje, uma interessante solução de atenção integral.

As ações integrais se baseavam na interação entre as diversas formas 

de atenção, são elas: assistência em grupo e a individual, a assistência curativa e a 

educativa, a assistência realizada dentro dos centros de saúde e aquelas prestadas 

extramuros,  além da assistência voltada para os segmentos populacionais como 

crianças, jovens e idosos etc.

Este  modelo  aponta  para  dois  grandes  eixos,  o  primeiro  para  a 

necessidade de articulação entre práticas individuais e de vigilância em saúde, o 

segundo para o desenvolvimento de uma atenção produtora de cuidados integrais 

transferindo a lógica do atendimento consultante para o de caráter mais sistemático.
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1.2. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O capítulo acima expôs que os programas de saúde ou até a ausência 

deles foram permeados pelo contexto político vivenciado pelo país. Desde o período 

Colonial-imperial, as ações em saúde foram no sentido de se expandir direitos, até 

que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, denominada Constituição 

Cidadã, foi criado o Sistema Único de Saúde.

Para  Aguiar  (2011),  este  é  o  sistema  oficial  de  saúde  no  Brasil 

estabelecido após a Carta Magna, que pode responder aos anseios da sociedade 

civil  desejosa  de  alterações na  rede  sanitária.  Para  esta  autora,  houve  grandes 

mudanças na legislação sanitária do país com a implementação do SUS e com a 

publicação das Leis Complementares n. 8.080/90 e 8.142/90 que o regulamentaram.

O SUS é considerado uma política pública de inclusão social e afirma 

um compromisso assumido pelo Estado Brasileiro com os cidadãos. (BRASIL, 2011).

Nos termos do CONASS:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e 
de  serviços  de  saúde  sob  gestão  pública.  Está  organizado  em  redes 
regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com 
direção  única  em cada  esfera  de  governo.  O  SUS não  é,  porém,  uma 
estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de cidadania 
Insere-se  no  contexto  das  políticas  públicas  de  seguridade  social,  que 
abrangem, além da Saúde, a Previdência e a Assistência Social. (BRASIL, 
2011, p. 24).

Para  Teixeira,  Souza  e  Paim  (2014),  grande  parte  dos  brasileiros 

depende exclusivamente do SUS para ter acesso a ações e serviços necessários a 

proteção, prevenção e recuperação à saúde.

Então,  por  um  lado  a  Saúde  é  um  dever  do  Estado  com  as 

responsabilidades distribuídas entre as entidades políticas, União, Estados-Membros 

e Municípios (BRASIL, 2011). Por outro lado, Aguiar (2011) afirma que a saúde é um 

direito  do  cidadão,  assegurado  pelo  Estado  por  meio  de  ações  e  serviços 

financiados pelo Poder Público.

Aguiar (2011) explica ainda que o SUS é norteado por princípios que 

podem ser divididos em doutrinários e organizativos.

Roncalli expõe que:
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os  princípios  doutrinários  expressam  ideias  filosóficas  que  permeiam  a 
criação e implementação do SUS e personificam o conceito ampliado de 
saúde e o princípio do direito à saúde. Os princípios organizativos orientam 
o  funcionamento  do  sistema,  de  modo  a  contemplar  seus  princípios 
doutrinários. (apud AGUIAR, 2011, p. 49).

São  três  os  princípios  doutrinários  do  SUS  e  abrangem  a 

universalidade,  a  equidade  e  a  integralidade  da  atenção.  Já  os  princípios 

organizativos  incluem a descentralização,  a  regionalização,  a  hierarquização e  a 

participação e controle social.

Aguiar (2011) afirma que a universalidade é uma garantia de acesso da 

população  aos  serviços  de  saúde  em  todos  os  níveis,  este  princípio  busca 

concretizar o mandamento previsto na Lei n. 8.080/90 que reza que a saúde é um 

direito fundamental do cidadão que deve ser assegurado pelo Estado. Ocorre que 

este direito é mais amplo, englobando juntamente com o acesso aos serviços de 

saúde um conjunto de políticas sociais relativas ao emprego, salário, previdência,  

educação, alimentação, ambiente e lazer.

Para Teixeira, Souza e Paim (2014), a universalidade é um ideal a ser 

alcançado,  por  meio  deste  princípio  amplia-se  a  cobertura  de ações  e  serviços, 

tornando-os acessíveis a toda população, com consequente eliminação de barreiras 

jurídicas, econômicas e socioculturais entre a população e a rede pública.

O obstáculo jurídico foi rompido, uma vez que a Carta Maior previu o 

acesso a todos indistintamente, incluindo aqueles que não se inseriam no mercado 

formal de trabalho.

A barreira econômica também foi minimizada, tendo em vista que  os 

serviços de saúde são financiados pelo Estado mediante a utilização de tributos, 

com o objetivo de atingir a todos sem distinção.

Do ponto de vista sociocultural, ocorre uma dificuldade de comunicação 

entre os usuários e os prestadores de serviço da rede pública, tendo em vista o 

baixo nível cultural da população. 

A universalidade busca realizar a educação para a saúde, para que o 

cidadão torne-se coadjuvante do processo de prevenção de riscos e de recuperação 

de sua saúde.
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Ainda sobre o princípio da universalidade, o CONASS comenta que 

Carta  Maior  incorporou  ao  conceito  de  saúde  novas  dimensões,  são  elas: 

alimentação, moradia, emprego, lazer, educação etc. (BRASIL, 2011).

O artigo 196 estabelece que:

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 2011, p. 25).

Com  esse  artigo  a  Constituição  Federal  de  1988  define  a 

universalidade da cobertura do Sistema Único de Saúde.

O princípio da equidade remete a ideia de igualdade, esta busca tratar 

os  iguais  com  igualdade  e  os  desiguais  com  desigualdade,  na  medida  desta 

desigualdade.

Segundo Aguiar (2011)  a disponibilidade de acesso aos serviços de 

saúde leva em consideração as diferenças entre os grupos sociais, ou seja, aqueles 

que se encontram em situação de risco ou que apresentem maior vulnerabilidade 

terão prioridade no atendimento.

Existe uma diferença marcante entre equidade em saúde e equidade 

no consumo de serviços de saúde, pois aquela relaciona-se com as desigualdades 

nos modos de adoecer e morrer, e por isso tem determinantes bem mais complexas 

do  que  as  desigualdades  de  acesso  aos  serviços  de  saúde.  (RONCALLI  apud 

AGUIAR , 2011).

Nos dizeres de Aguiar (2011, p. 50) “significa um princípio de justiça 

social buscando corrigir iniquidades sociais em saúde”.

Para Teixeira, Souza e Paim (2014) o ponto de partida do conceito de 

equidade é a percepção das diferenças entre as pessoas e os grupos sociais, com 

uma necessidade de superação destas desigualdades.

Para isso, existe a possibilidade de reforma do sistema de saúde em 

duas de suas dimensões, a uma na reorientação do fluxo de investimentos para as 

áreas e regiões mais pobres e carentes, a duas na reorientação de ações e serviços 

de acordo com o perfil e com as necessidades dos usuários.

Estes autores afirmam:
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Que o princípio da igualdade, que para ser justa requer a equidade, ou seja, 
a necessidade de tratar desigualmente os desiguais de modo a se alcançar 
a  igualdade  de  oportunidades  de  sobrevivência  e  de  desenvolvimento 
pessoal  e social  entre  os membros de uma dada sociedade (TEIXEIRA; 
SOUZA; PAIM, 2014, p. 124).

Para  Paim  (2014),  existem  enfoques  subjacentes  ao  conceito  de 

equidade que tentam diferenciá-la  da noção de igualdade.  Sob o ponto  de vista 

econômico, busca uma distribuição mais eficiente dos recursos na área da saúde. Já 

a ideia de justiça propicia a correção daquilo em que a igualdade agride e, portanto, 

naquilo que a justiça deve realizar. Sob esta perspectiva a equidade seria corretora 

das desigualdades.

Ao  tratar  sobre  o  princípio  da  integralidade,  Aguiar  (2011,  p.  51) 

comenta,  “o  princípio  da  integralidade  compreende  um  conjunto  articulado  e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido 

para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema”.

É a articulação na prevenção, promoção e a recuperação da saúde.

Aguiar (2011), seguindo os ensinamentos de Carvalho,  aborda duas 

dimensões da integralidade, enquanto na órbita horizontal, o princípio relaciona-se 

com as ações de saúde em todos os campos, englobando os serviços de pequena, 

média e alta complexidade de forma efetiva, na esfera vertical tem o seu foco sobre 

o  ser  humano  como  uma  unidade  biopsicossocial,  pressupondo  um  olhar  que 

envolva questões afetivas, biológicas, espirituais e socioculturais.

Esta autora afirma ainda que a integralidade pode também abarcar os 

atributos das práticas profissionais de saúde, da organização dos serviços e das 

respostas governamentais aos problemas de saúde.

Teixeira, Souza e Paim (2014) corroboram as ideias supracitadas ao 

afirmarem que este princípio implica na organização das práticas em saúde com a 

finalidade de sanar os problemas apresentados, bem como atender às necessidades 

da população.

Estes autores argumentam que:

A integralidade é um atributo do modelo de atenção, entendendo-se que um 
modelo de atenção de atenção integral á saúde contempla o conjunto de 
ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, assistência e 
recuperação. (TEIXEIRA; SOUZA; PAIM, 2014, p. 124).
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Penna e Viegas (2013) aduzem que a integralidade propõe uma visão 

abrangente  do  ser  humano  com  os  seus  sentimentos,  desejos,  aflições  e 

racionalidades.  Portanto,  deve ser  construída todos os dias,  pela interação entre 

estes sujeitos.

Estas  autoras  também ponderam que  a  integralidade  é  um grande 

desafio da saúde no Brasil, tendo em vista que busca a implantação e consolidação 

de um modelo assistencial que tem sua base e suas diretrizes fundamentadas na 

promoção,  prevenção,  cura  e  reabilitação.  Para  conseguir  tais  objetivos,  são 

necessários  novos  métodos  para  cuidar  que  sejam  comprometidos  com  ações 

individuais, porém, sem perder de vista a efetivação dos direitos sociais.

Outro princípio norteador do SUS é a descentralização. Para Aguiar 

(2011) consiste na redistribuição de responsabilidades quanto às ações e serviços 

entre as três esferas de Governo, Federal, Estadual e Municipal.

Ocorre que, além da redistribuição das responsabilidades, há também 

uma redefinição dos recursos financeiros para os entes federados, em especial para 

os Municípios que assumiram uma maior gama de atribuições em relação à saúde 

da população.

A municipalização da saúde foi uma resposta aos anseios da Reforma 

Sanitária  Brasileira,  tendo  como  pressuposto  a  realidade  local  ser  o  principal 

determinante para o estabelecimento de políticas de saúde.

Com  este  princípio,  reconheceu-se  que  o  Município  é  o  principal 

responsável  pela saúde da população, prevalecendo uma grande autonomia dos 

gestores locais, no entanto, as ações são coordenadas e direcionadas por um único 

centro gestor em cada espaço político-institucional.

Teixeira, Souza e Paim (2014, p. 124) argumentam que:

A descentralização do sistema implica a transferência de poder de decisão 
sobre a política de saúde da esfera federal para os estados e municípios. 
Essa  transferência  ocorre  a  partir  da  redefinição  das  funções  e 
responsabilidades  de  cada  esfera  de  governo  com  relação  à  condução 
político-administrativa dos sistemas de saúde em seu respectivo território 
(nacional,  estadual,  municipal),  com  a  transferência  concomitante  de 
recursos financeiros, humanos e materiais para o controle das instâncias 
governamentais correspondentes.

Ainda conforme Lima (2012), a descentralização do Sistema Único de 

Saúde (SUS) acoplou-se ao desenho federativo proposto pela Constituição Federal 

de 1988.
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Ela reafirma que ocorreu uma transferência tanto do poder decisório 

quanto das responsabilidades e recursos financeiros da União para os demais entes 

federativos, a saber Estados-Membros e Municípios.

Diante disso, os Governos Municipais adquiriram uma atuação ampla 

no campo da saúde.

 Porém,  diante  da  fragilidade  do  planejamento  regional  houve  um 

comprometimento da adequação deste novo modelo à realidade brasileira.

Teixeira, Souza e Paim (2014), ao tratarem sobre a regionalização e 

hierarquização do SUS afirmam que essas características referem-se à forma de 

organização do sistema entre si e com os usuários.

Enquanto  a  regionalização  importa  na  delimitação  de  uma  base 

territorial conforme a divisão político-administrativa, a hierarquização associa-se ao 

grau de densidade tecnológica dos serviços, criando um sistema de referência e de 

contrarreferência de usuários e de informação.

Para  Aguiar  (2011),  este  sistema  de  referência  e  contrarreferência 

demonstra que a rede deve organizar-se por níveis de atenção de complexidade 

crescente.  O  acesso  da  população  aos  serviços  de  saúde  deve  se  iniciar  pela 

atenção básica, a rede deve estar qualificada para atender e resolver os principais 

problemas que chegam neste nível, aqueles que são mais complexos e que não 

conseguem ser resolvidos devem ser referenciados.

Aguiar  (2011,  p.  54)  ainda  afirma  que  a  regionalização  “visa  uma 

adequada  distribuição  de  serviços  para  a  promoção  da  equidade  de  acesso, 

otimização dos recursos e racionalidade dos gastos”.

Ainda sobre a regionalização, o CONASS afirma:

 “A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo 
estruturante  do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das 
ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre 
os gestores”. (BRASIL, 2011, p. 122).

Sendo assim, o objetivo da regionalização é oferecer os meios para 

melhorar  a  coordenação e integração do cuidado em saúde e proporcionar  uma 

maior participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão.

Contudo,  segundo  expõe  o  CONASS  a  regionalização  apresenta 

benefícios, mas traz também alguns desafios, tais como as dificuldades para integrar 

e coordenar as ações e serviços, em diferentes espaços geográficos, com distintas 
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gestões  e  gerências  para  atender  as  necessidades  de  saúde  e  demandas  da 

população na escala, qualidade e custos adequados. (BRASIL, 2011).

Aguiar (2011) aduz que o princípio da participação social é a garantia 

de que a população participará da elaboração das políticas públicas na área da 

saúde,  o  que  pressupõe  um  processo  democrático  do  conhecimento  tanto  do 

processo saúde-doença quanto dos serviços e ações.

Este  princípio  envolve  também  um  controle  social  na  gestão  do 

sistema, sendo a expressão do próprio processo de redemocratização vivenciado 

pelo país nos anos 80.

Num primeiro momento,  foi  vetado por  Fernando Collor  de Melo ao 

analisar a Lei 8.080/90, posteriormente, foi regulamentado pela Lei n. 8.142/90.

Conforme  a  Lei  n.  8.142/90,  cada  esfera  de  governo  contará  com 

Conselhos de Saúde e com Conferências de Saúde,  trazendo a população para 

participar na elaboração das políticas públicas, na fiscalização de ações e serviços e 

no controle da gestão.

Os Conselhos de Saúde são constituídos de forma paritária,  sendo 

50% formado por usuários, 25% representantes do segmento dos trabalhadores da 

saúde e 25% gestores e prestadores de serviços.

Para  esta  autora,  o  maior  desafio  para  a  implementação  destes 

conselhos encontra-se no forma de funcionamento, tendo em vista o autoritarismo e 

o clientelismo que permeiam as políticas públicas no Brasil.

As  conferências  de  Saúde  também  têm  importante  influência  no 

processo de democratização, instituídas inicialmente pela Lei n. 378/37 possuíam 

por fim primordial o intercâmbio de informações entre a esfera federal e as esferas 

estaduais,  permitindo  que  o  Governo  Federal  conhecesse  as  atividades  de 

educação e saúde realizadas em todo o país.

Dentre as várias Conferências de Saúde ocorridas no país, ressalte-se 

a 8ª Conferência, ocorrida em 1986, decisiva para a mudança no sistema de saúde e 

para criação do SUS pela Carta Maior.

As conferências são regulamentadas pela Lei n. 8.142-90, acontecem a 

cada  quatro  anos,  com  a  participação  de  usuários,  trabalhadores,  gestores  e 

prestadores de serviço.
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A finalidade  destes  fóruns  é  avaliar  a  situação  de  saúde  e  propor 

diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, podem 

ocorrer a nível nacional, estadual ou municipal.

Para Teixeira, Souza e Paim (2014), para se intervir nos determinantes 

sociais da saúde , a mera ação no âmbito do sistema de saúde seria insuficiente, 

sendo  de  crucial  importância  o  desenvolvimento  de  ações  que  contemplem  a 

participação social.

Para estes autores, são necessárias medidas que:

Articulem e integrem ações realizadas por vários setores governamentais, 
contando, também com a mobilização social, tendo em vista a elevação da 
consciência  sanitária  e  o  desencadeamento  de  ações  voltadas  para  a 
melhoria  das condições de vida,  trabalho,  educação e lazer.  (TEIXEIRA, 
SOUZA; PAIM, 2014, p. 125).

O princípio da participação social compreende “as múltiplas ações que 

diferentes  forças  sociais  desenvolvem  para  influenciar  a  formulação,  execução, 

fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou serviços básicos na área social” 

(VALLA apud COELHO, 2012, p. 139).

Coelho  (2012)  enfatiza  que  a  comunicação,  a  informação  e  o 

conhecimento em saúde são essenciais para autonomia dos sujeitos, e a educação 

é a principal estratégia de ação para a participação social.

A própria Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é uma expressão 

da cidadania, foi elaborada, em 2006, com a finalidade de informar ao cidadão sobre 

os seus direitos e deveres como usuário do SUS.

1.3. A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

Sendo o Sistema Único de Saúde o regime jurídico que baliza a área 

da saúde no Brasil, cabe agora uma reflexão sobre as políticas públicas propostas. 
Este  capítulo  envolverá  a  relação  das  formas  de  Estado  com  a 

formulação  das  políticas  públicas,  transitando  pelos  ciclos  de  sua  agenda, 

abordando ainda a influência dos diversos atores sociais na sua implementação, 

finalizando  com  as  características  atuais  do  Estado  Brasileiro  que  por  meio  da 

participação social consegue tomar decisões democráticas na área da saúde.
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Para Gonçalves (2006), ao se estudar as políticas públicas questiona-

se se o Estado é o agente central de sua promoção.

A política  pública  é  o  conjunto  de  “todas  as  atuações  do  Estado, 

cobrindo todas as formas de intervenção do Poder Público na vida social” (EROS 

GRAU apud GONÇALVES, 2006, p. 75).

Por sua vez, a noção de Política tem como referencial a Polis, ou seja, 

o Estado. Em razão disso, deve-se debruçar sobre as duas dimensões clássicas do 

Estado, a saber o Estado Bem Estar Social (Welfare State) e o Estado Liberal.

Gonçalves (2006,  p.  77) seguindo  a  linha  de  raciocínio  de Esping-

Andersen,  ao  tratar  sobre  o  Estado  Bem  Estar  Social  afirma  que  “envolve 

responsabilidade estatal no sentido de garantir o bem estar básico dos cidadãos”.

Este modelo de Estado obteve êxito considerando que conjugava as 

vantagens da economia  de mercado e os benefícios do socialismo democrático, 

proporcionando emprego, educação, saúde, habitação etc. Fica patente um ativismo 

estatal na promoção de políticas públicas.

Ocorre que nas décadas de 70 e 80, este modelo entrou em crise, em 
contraposição  surgiram  ideias  neoliberais  que  preconizavam  que  esta  forma  de 
Estado produzia ineficácia e clientelismo.

As  demais  críticas  feitas  pelos  neoliberais  referiam-se  ao 
endividamento  pelo  aumento  de  despesas  púbicas,  pela  inflação,  pelo  discurso 
demagógico das políticas sociais.

O  Intervencionismo  estatal  do  Estado  Bem  Estar  Social  propiciava 
“situações de renda,  isto  é,  posições na sociedade que permitiam a  um agente 
capturar vantagens superiores àquelas que ele obteria no mercado, no reino dos 
preços e dos custos de oportunidades”. (GONÇALVES, 2006, p. 79).

Já o pensamento neoliberal apresenta três grandes correntes, a escola 
austríaca, a monetarista e a da escolha pública.

As três correntes apresentam pontos em comum, dente eles: a crítica 
ao  alargamento  das  fronteiras  do  Estado  Nacional,  ao  paternalismo  e  ao 
cerceamento das liberdades individuais.

Os  pensadores  desta  última  corrente  (Escolha  Pública)  construíram 
uma  teoria  política  de  caráter  afirmativo  e  proposicional,  recorrendo  à 
microeconomia, o ator político era o homo economicus.
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Ocorre que esta visão acima assume a natureza humana, demonstra 
que os  indivíduos são atores racionais  centrados em si  próprios,  egocêntricos e 
individualistas, pois as suas decisões baseiam-se nas consequências,  concluindo 
assim que a melhor escolha seria a mais vantajosa.

Uma forma de superar este dilema é por meio da oferta de incentivos 
que podem ser positivos e negativos, como por exemplo, as vantagens individuais 
de natureza impositiva nas ações coletivas.

Nesta teoria da Escolha Pública, as instituições são mecanismos de 
cooperação,  autores  citados  por  Gonçalves  (2006)  criticam  que  elas  sejam 
mecanicamente  reduzidas  a  uma  agregação  em  uma  função  matemática  de 
preferências individuais interdependentes.

Outros  salientam  que  as  instituições  podem  resolver  questões 
coletivas, quando existe alguém com poder de coordenação e mobilização.

Refletindo sobre o neoliberalismo, se seria contrário a qualquer tipo de 
intervenção do Estado, a resposta é negativa, neste caso, o Estado seria um indutor-
provedor das políticas púbicas, diferenciando do Estado do Bem Estar Social, no 
qual ele é produtor- realizador.

No entanto, em ambos os casos, cabe ao Estado elaborar Políticas 

Públicas. 

Outra faceta relevante para este estudo refere-se por um lado, a ideia 

de sociedade produzida pelo Estado, com uma orientação mais sociológica a partir 

de  Durkhleim e Weber; por outro lado, com uma visão mais pluralista, na qual o 

Estado  é  produzido  pela  sociedade,  sendo  as  escolhas  resultado  de  diferentes 

pressões de grupos sociais. (SECCHI, 2010).

Gonçalves  (2006)  compartilha  do  pensamento  de  que  a  análise  da 

política  publica  aproxima-se  da ideia  de  sociedade pluralista,  tendo  em vista  os 

inúmeros  interesses  concorrentes  dos  atores  envolvidos,  que,  em  regra,  não 

coincidem, gerando a desconstrução do Estado.

Além  disso,  rompe-se  tanto  a  concepção  Weberiana  de  Estado  (o 

Estado  é  uma  máquina  a  serviço  do  Príncipe),  quanto  o  pensamento  Marxista 

Ortodoxo, o qual preconizava um Estado a serviço das classes dominantes e das 

elites.

Enfrentando  a  ainda  a  questão  sobre  a  legitimidade  exclusiva  do 

Estado na elaboração e implementação das políticas públicas. O autor defende que 
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embora as Organizações Não Governamentais tenham espaço nesta seara, apenas 

o  Estado  tem  legitimidade  social  e  o  atributo  da  perenidade  indispensáveis  à 

produção  de  políticas  públicas.  As  Organizações  não  governamentais  podem 

realizá-las, porém, para este autor, a definição delas é de exclusividade do Estado.

Após estas reflexões sobre a relação entre políticas públicas e formas 

de Estado, retoma-se a pesquisa sobre a noção conceitual daquelas.

O termo “política” pode ser concebido sob duas formas. A maneira mais 

usual e mais utilizada pelas pessoas é aquela que, nos dizeres de Bobbio, assim é 

definida: “é  a  atividade  humana  ligada  a  obtenção  e  manutenção  dos  recursos 

necessários para o exercício do poder sobre o homem”. (apud SECCHI, 2010, p. 1).

O outro significado da palavra política tem relação com orientação para 

decisão e ação, é expresso pelo termo policy em inglês.

A expressão política pública está vinculada a esta última acepção.

Secchi (2010) afirma que a conceituação de política pública é tarefa 

tormentosa,  isto  ocorre  devido  a  alguns  questionamentos  essenciais  para  a 

elaboração deste vocábulo.

Tais questionamentos referem-se aos seguintes tópicos: perquirir se a 

elaboração das políticas públicas é de exclusividade dos atores estatais, verificar se 

a  omissão  do  Estado  também  poder  ser  considerada  política  pública,  por  fim 

observar se elas se relacionam apenas com a as microdiretrizes estratégicas ou se 

seria possível incluir neste termo as diretrizes operacionais. 

Em  relação  à  primeira  reflexão,  alguns  autores  como  Hecho,  Dye, 

Meny Thoenig defendem uma abordagem estatista sob o argumento de que “o que 

se determina se uma política é ou não é pública é a personalidade jurídica do ator 

protagonista”. (SECCHI, 2010, p. 2).

No entanto,  pesquisadores do quilate  de  Dror,  Kooimam,  Rhodes e 

Regonini  pensam de maneira  diferente  e  adotam a teoria  multicêntrica.  Tal  tese 

considera  que  as  organizações privadas  juntamente  com os atores  estatais  são 

protagonistas na elaboração de políticas públicas, e o adjetivo “pública” é utilizado 

porque o problema a se enfrentar é público.

Secchi  (2010)  comunga  da  teoria  multicêntrica  sob  os  seguintes 

fundamentos: a uma por ser uma interpretação menos positivista do que seja política 

pública, a duas para evitar um pré julgamento sobre a personalidade jurídica de uma 
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instituição antes mesmo do enquadramento de suas políticas como sendo públicas, 

a três por permitir uma visão mais ampla dos fenômenos.

Para  Di  Giovanni  (2009),  o  termo  políticas  públicas  não  se  trata 

meramente de uma intervenção do Estado num problema social, elas resultam da 

interação entre sociedade e Estado, incluindo relações sociais econômicas.

No que se refere ao segundo questionamento, ou seja, se as políticas 

públicas também se relacionam com a omissão ou negligência do Estado, Secchi 

(2010) entende que não, tendo em vista serem uma diretriz intencional, portanto a “ 

não ação” por parte dos governantes não pode ser considerada uma política pública.

Se  tanto  a  ação  quanto  a  omissão  fossem  consideradas  políticas 

públicas, tudo seria abarcado por este termo.

Enfatize-se que não se deve confundir a omissão do Estado com as 

orientações  dissuasivas  por  parte  do  governo,  como  por  exemplo:  não  cortar 

árvores, não sonegar impostos etc. Nestes casos, ainda que com atitudes inibitórias 

o policymaker tenta interferir na realidade.

A terceira  questão a se abordar  busca a interpretação das políticas 

públicas como macrodiretrizes estratégicas, para este autor tanto estas diretrizes 

quanto  as  de nível  intermediário  são políticas  públicas,  do  contrário  excluiria  da 

análise  os  problemas  públicos  municipais,  regionais,  estaduais  e 

intraorganizacionais.

Em  relação  à  elaboração  de  uma  agenda  em  política  pública,  é 

indispensável uma análise da questão do problema público, que é a “diferença entre 

a situação atual e uma situação ideal possível”. (SJOBLOM apud SECCHI, 2010, p. 

7).

Além do que, para ser considerado problema público a questão precisa 

ter relevância coletiva.

Segundo Reis (2003), para se criar uma agenda em políticas públicas é 

necessário um embasamento teórico, pois por mais empírico que seja o estudo é a 

teoria que modela a análise para a formulação de uma agenda.

Para esta autora, são múltiplos os critérios utilizados para se elaborar 

as prioridades da pesquisa.
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Frise-se  que,  na  história  recente,  as  relações  entre  recursos  de 

autoridade e recursos de mercado e também critérios de autoridade e critérios de 

solidariedade passaram por grandes modificações No primeiro caso, o retorno do 

liberalismo  provocou  uma  erosão  da  legitimidade  do  Estado  como  agente 

econômico.

Esta erosão do ideário socialista ou capitalista originou uma situação 

em que a formulação de policies é considerada causa e efeito das mudanças político 

institucionais em curso. 

Para Reis (2003),  estas mudanças redefiniram identidades coletivas, 

atravessando fronteiras e desafiando autoridades nacionais.

Então, as políticas públicas continuam sendo definidas no âmbito dos 

Estados Nacionais, no entanto, há que se pontuar o aparecimento de um novo tipo 

de  ator  relevante  para  a  prática  da  política  pública,  o  chamado  terceiro  setor,  

considerado local da solidariedade.

Reis (2003, p. 13), afirma que:

Em síntese,  é  necessário  reexaminarmos as  relações do Estado  com o 
mercado, por um lado, e com a sociedade civil, por outro. No primeiro caso, 
parece-me que à área de políticas públicas compete, por exemplo, analisar 
como é que o Estado age e/ou poderia agir para assegurar a provisão de 
bens públicos que não são mais produzidos se/ou distribuídos pelo setor 
público. 

O binômio autoridade/solidariedade trouxe para o estudo das políticas 

públicas noções como “democracia participativa”, “capital social”, “inclusão social”, 

“governança” e tantas outras que incorporamos ao nosso vocabulário.

No entanto, Reis (2013, p. 14) propõe uma análise crítica nos termos 

“sem o qual a prática da análise política perde sua dimensão científico-reflexiva para 

tornar-se prática política”. 

Portanto, a autora sugere a inclusão de um exame crítico da interação 

entre o ator público e o voluntariado, figura incorporada recentemente neste cenário,  

com a finalidade de se formular uma agenda de pesquisa em políticas públicas.

Conforme  Secchi  (2010),  o  ciclo  das  políticas  públicas  pode  ser 

resumido  nas  seguintes  fases:  de  formulação  de  agenda,  de  formulação  de 

alternativas, de implementação e de avaliação.
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Na fase de formulação de agenda, os problemas públicos são captados 

conforme as necessidades dos destinatários, categorizando-os como relevantes ou 

não relevantes.

A etapa  de  formulação  de  alternativas  é  definida  pela  escolha  de 

soluções  para  os  problemas  coletivos,  por  meio  da  apresentação  de  subsídios 

técnicos.

É na fase da implementação que os valores e as orientações políticas 

são transformados em atividades a serem executadas pela Administração Pública.

E por fim, na avaliação são apresentadas críticas e sugestões pelos 

destinatários  com  o  escopo  de  se  refletir  sobre  a  eficácia  das  medidas 

implementadas.

 A questão dos atores sociais também é de grande valia para a análise 

da formulação de uma agenda de políticas públicas.

Os  atores  em  políticas  públicas  são  aqueles  com  capacidade  de 

influenciar o conteúdo e o resultado delas.

São  eles  que  sensibilizam  os  cidadãos  sobre  os  problemas  de 

relevância coletiva, além de influírem na decisão dos problemas entrarem ou não na 

agenda, permitindo com que as intenções se transformem em ações.

Existem várias categorias de atores, pode-se dividi-los em individuais 

como é o caso de políticos, burocratas e juízes, mas também coletivos que são os 

grupos sociais que atuam na esfera política.

Também podem ser categorizados conforme sejam governamentais e 

não governamentais.

Importa  registrar  que  cada  arena  política  apresenta  uma  categoria 

específica de ator.

Os políticos são atores na medida em que são representantes legítimos 

do povo e têm a função principal de detectar os problemas sociais e estabelecer  

metas para dirimi-los. Além disso, exercem função informativa, direcionando ideias 

no sentido de causas compatíveis com suas ideologias.

A depender  do  desempenho  das  políticas  públicas  implementadas 

pelos políticos, eles podem ser prejudicados ou favorecidos eleitoralmente.

Pode-se incluir entre os atores aqueles designados politicamente, em 

regra,  ocupam cargos  em comissão ou  funções  de confiança,  encontram-se em 
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posição intermediária,  ou seja,  entre  aqueles que foram eleitos diretamente pelo 

povo e os servidores de carreira, denominados burocratas.

Estes cargos exercem função de direção,  chefia  e  assessoramento, 

sua nomeação e exoneração é livre pelo agente político.

O grande desafio do agente público é equilibrar as indicações políticas 

provenientes de conchavos eleitorais com as de caráter técnico, tendo em vista que 

aquelas podem comprometer os dividendos políticos futuros.

Já  os  burocratas  são  parte  do  corpo  de  funcionários  públicos  que 

permitem com que a Administração Pública mantenha-se ativa a despeito dos ciclos 

eleitorais.

“Estes  servidores  apresentam  competência  técnica  e  experiência 

adquirida,  são politicamente  neutros  e  trabalham em benefício  do  bem comum”. 

(WEBER apud SECCHI, 2010, p. 83).

Em contraposição a este modelo, Secchi (2010, p. 83), trata do modelo 

gerencial e “apregoa os conceitos de eficácia e orientação ao cliente-usuário dos 

serviços públicos”. Neste paradigma, a discricionariedade (liberdade de escolha pelo 

agente público frente a múltiplas alternativas) é uma possibilidade de aumento da 

eficiência da Administração Pública.

Os  burocratas  possibilitam  o  incremento  da  eficácia  das  Políticas 

Públicas, pois além de serem detentores de conhecimentos técnicos sobre o serviço, 

encontram-se  próximos  dos  destinatários  das  políticas  públicas,  e  por  isso 

compreendem os anseios dos moradores das localidades.

Os juízes também são protagonistas para a formulação das políticas 

públicas quando a sua decisão orienta uma interpretação sobre certa norma jurídica.

Um caso emblemático foi a decisão sobre o acesso à universidade por 

meio das cotas raciais.

Os  grupos  de  interesses  também são  conhecidos  como  grupos  de 

pressão, eles se organizam para fazerem valer os seus interesses.

Para isso utilizam vários meios para serem ouvidos no processo de 

elaboração  de  políticas  públicas,  desde  campanhas  publicitárias  e  lobbys  até 

corrupção ativa.

Em muitos casos, eles interferem na elaboração das políticas públicas, 

pois  conseguem  moldar  as  decisões  dos  policymakers  que  temerosos  de  suas 

reações negativas cedem às pressões dos grupos.
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Os Partidos  Políticos  são  atores  do  processo  de  decisão  política  e 

administração do governo, são formalmente organizados servindo de ligação entre 

os interesses da sociedade e do governo.

Diferem dos grupos de interesse porque mensuram as suas forças por 

meio das eleições.

Para Secchi (2010, p. 90): “A mídia é uma categoria de atores relevante 

nas democracias contemporâneas,  pelo seu papel  de defesa de informações, as 

quais são importantes para a manutenção da própria democracia”.

A mídia é capaz de influenciar a opinião pública, fazendo com que as 

políticas  públicas,  agentes  políticos  e  governantes  moldem os  seus  discursos  e 

ações  com base  nas  informações  fornecidas  pelos  meios  de  comunicação.  Por 

exemplo,  se  a  mídia  enfatizar  problemas  na  conservação  das  estradas  poderá 

ensejar políticas públicas para manutenção destas vias de circulação.

Já  os  Policytakers  são  os  destinatários  das  políticas  públicas,  são 

rotulados como atores passivos, tendo em vista que mais recebem influência do que 

propriamente participam no processo de elaboração delas, ocorre que nos casos 

das políticas constitutivas, eles assumem o papel de tomadores de opinião.

Os Organismos do Terceiro Setor articulam as suas ações almejando o 

interesse coletivo, atuam nas áreas de saúde, educação, meio ambiente etc.

Eles  complementam o  primeiro  setor  representado pelo  Estado  e  o 

segundo setor caracterizado pelas organizações empresariais.

Por  terem como objetivos  a consecução de interesses coletivos,  os 

Organismos do Terceiro Setor têm um papel ativo na elaboração e formulação de 

políticas públicas.

Para se elaborar uma agenda de políticas públicas na área da saúde, 

Massuda,  Campos  e  Guerrero  (2013)  afirmam  que  o  conceito  de  saúde  está 

diretamente relacionado com qualidade de vida, e esta é definida de forma diferente 

em cada localidade.

Para  que  se  tenha  qualidade  de  vida,  além  do  sistema  de  saúde 

funcionar  adequadamente,  deverá  existir  um conjunto  de  políticas  públicas  para 

promoção de saúde.

Para  isso  é  essencial  a  participação  social,  a  sociedade  deve  se 

organizar para debater e decidir maneiras de se resolver situações da localidade.
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O envolvimento do cidadão engloba tanto questões concernentes ao 

autocuidado, como também apontamentos coletivos.

E  é  esta  interação  entre  os  setores  da  saúde  em conjunto  com a 

sociedade civil que é capaz de apresentar propostas substanciais para modificar a 

realidade local.

Um  importante  movimento,  denominado  Movimento  dos  Municípios 

Saudáveis, ocorrido na década de 1990, contribuiu para alargar a visão do conceito 

de saúde e das estratégias de governo no sentido de melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos. 

Porém, as demandas contemporâneas na área da saúde não têm sido 
resolvidas pelos métodos tradicionais, gerando uma tensão entre os gestores, os 
profissionais e os usuários, tal cenário tem sido um desafio para a formulação das 
políticas públicas.

As  transformações  sociais  da  atualidade  ocorrem  de  uma  maneira 
voraz e influenciam o modo de viver das pessoas.

“O mundo contemporâneo é caracterizado como ‘o mundo da fluidez, 
da  vertigem,  da  velocidade,  da  banalidade  do  movimento’”.  (Santos  apud 
MASSUDA, CAMPOS; GUERRERO, 2013, p. 180).

Este novo contexto faz com que o homem só compreenda o impacto 
das mudanças sociais levando em conta sua unidade de sentido particular, existindo 
assim um ponto comum entre território e sujeito.

Estas  transformações  sociais  criam  novas  demandas  em  saúde  e 
outras formas de relação com os processos saúde e doença.

Coexistem  desemprego,  habitações  precárias,  rearranjos  familiares, 
novos padrões de sexualidade com drogadição, alcoolismo, aumento das doenças 
degenerativas e de doenças mentais.

O modo tradicional  de produção de ações em saúde tem limitações 
para captar a variedade de fatores envolvidos na produção saúde- doença, e por  
consequência na formulação de projetos eficazes e eficientes.

Diante  disso,  conclui-se  que  o  modelo  biomédico  está  em  crise, 
denominada “crise  da harmonia  clínica”,  em razão dos conflitos  existentes  entre 
profissionais e usuários ocorre uma baixa adesão dos pacientes ao tratamento de 
doenças crônicas.
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Para  aumentar  a  adesão  dos  pacientes  aos  tratamentos  Massuda, 
Campos e  Guerrero (2013)  destacam a lição de  Ayres,  que propõe delimitar  os 
espaços  de  interação  geradores  da  vulnerabilidade,  a  adoção  de  atitudes 
emancipatórias em práticas educativas e, por fim o foco das políticas públicas, dos 
programas  e  ações  nas  relações  socialmente  estabelecidas  entre  os  diferentes 
agentes sociais.

A despeito deste novo desafio para a elaboração das políticas públicas, 
Di Giovanni (2009), afirma que a participação da sociedade civil na formulação delas 
é a expressão do exercício pleno da cidadania, a partir de diferentes olhares são 
definidas as suas configurações.

Para este autor, o conceito é evolutivo, na medida em que se considera 
a  relação  entre  Estado  e  sociedade  e  a  participação  desta  aumenta  a 
democratização na contemporaneidade.  

Dias e Matos (2012) expõe que, no Brasil, existe uma grande variedade 
de  canais  de  participação  e  deliberação,  a  saber  os  Conselhos,  Conferências, 
Orçamento Participativo, Audiências Públicas etc.

As pessoas que participam da comunidade têm um papel ativo, pois 
elas assumem a responsabilidade de definir os problemas e suas prioridades.

As ações decididas em grupo promovem o desenvolvimento humano e 
também da sociedade, tendo em vista que buscam promover a qualidade de vida 
dos seus integrantes.

Para Dias e Matos (2012, p. 161): “A ideia de participação política está 
ligada á universalização dos direitos, à ampliação do conceito de cidadania (além da 
concepção  jurídica)  e  a  uma  nova  compreensão  sobre  o  papel  e  o  caráter  do 
Estado”.

A participação faz com que se melhorem os recursos, os serviços, as 
instalações, os profissionais, em decorrência do envolvimento dos destinatários das 
Políticas Públicas na tomada de decisões.

Os autores ainda aduzem que:

A participação cidadã, junto com a educação constitui  o caminho para a 
geração de mudanças profundas em nossas sociedades ao converter-se em 
um ator poderoso para o fortalecimento do capital humano, a criação de 
capital social e a geração de uma nova cultura autenticamente democrática 
e solidária. (DIAS; MATOS, 2012, p. 162).
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No Brasil,  após a promulgação da Constituição Federal  de 1988 as 
decisões em saúde passaram a ser compartilhadas por meio dos Conselhos.

Os  Conselhos  discutem  projetos,  deliberam  sobre  os  temas, 
estabelecem acordo cumprindo assim o papel de institucionalizar a participação da 
sociedade  civil  no  ciclo  das  políticas  públicas.  (CUNHA;  CUNHA  apud  DIAS; 
MATOS, 2012).

Os  Conselhos  Municipais  tendem  a  despertar  maior  interesse  dos 
munícipes, em razão de atuarem em problemas específicos de cada localidade.

O Conselho  Municipal  de  Saúde  deve  se  reunir  uma vez  por  mês, 
dentre as suas funções estão controlar e acompanhar as verbas destinadas á saúde, 
fiscalizar o repasse de dinheiro por programas federais e participar na elaboração e 
execução de ações de saúde.

O  Fundo  Municipal  de  Saúde  também  é  um  meio  de  participação 

democrática,  pois  é  “instrumento  legal,  de  natureza  contábil  e  financeira,  cujo 

objetivo é gerir centralizadamente, com racionalidade e transparência, a totalidade 

dos recursos de saúde do Município”. (DIAS; MATOS, 2012, p. 172).

A  Descentralização  é  o  reflexo  da  assunção  de  maiores 

responsabilidades pelo governo local.

Por  isso,  estes  governos  tem  sido  os  grandes  responsáveis  por 

assegurarem a qualidade de vida dos cidadãos na área da saúde, pois articulam 

ações e serviços públicos neste sentido.

Diante  disso,  conclui-se  que  o  cenário  atual  é  evidenciado  pela 

descentralização das políticas públicas e uma maior autonomia dos Municípios no 

que se  refere  às  decisões,  ampliando assim a democratização das escolhas no 

desenvolvimento local.

A democratização das escolhas decorre da participação dos cidadãos 

que  como  seres  singulares  interferem  na  realidade  social,  portanto  em  muitos 

aspectos é de grande relevância o estudo da subjetividade humana.
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CAPÍTULO 2. O SER HUMANO

2.1. SUBJETIVIDADE 

O estudo  do  sujeito  e  de  sua  subjetividade  é  importante  para  esta 

pesquisa, pois a exposição de suas necessidades e de seus valores próprios faz 

com que os elaboradores das políticas públicas compreendam e atendam as reais 

necessidades da população.

Ao abordar a questão da subjetividade, Ayres (2001) disserta sobre a 

noção de sujeito definindo-o como o ser dotado de existência real, que existe em si e  

para si, sendo aquele que possui atributos e que executa ações, capaz de produzir 

coisas e transformar a história.

Ayres  (2001)  prossegue  alegando  que  o  termo  sujeito  é  um 

substantivo, o seu significado pode ser gramatical e também metafísico.

A concepção  do  sujeito  transita  por  dois  polos  distintos,  o  primeiro 

traduz a ideia de perenidade que se incorpora na essência desse sujeito-identidade, 

não se alterando com o passar dos anos; o segundo fundamenta-se no indivíduo, 

agente  da  história,  como um ser  histórico  produtor  do  desenvolvimento  da  vida 

humana.

Existe ainda a influência externa do espaço social nos modos de viver 

do sujeito, ele próprio seria coprodutor, na medida em que imprimiria a sua visão 

sobre o mundo que o cerca.

Ademais,  para  se  debruçar  sobre  a  noção  de  sujeito  é  essencial 

abordar a intersubjetividade que nos dizeres do autor é “o caráter imediatamente 

relacional  e  irremediavelmente contingente de nossas identidades e historicidade 

como indivíduos e grupos”. (AYRES, 2001, p. 66).

O sujeito  como ser  reflexivo  atribui  adjetivos ao mundo e com isso 

reconhece a si próprio e ao outro.

Ayres  (2001,  p.  66)  define  que  é  “a  alteridade  vivida  que  nos  leva 

atribuir a nós mesmos o predicado de indivíduo”.
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Então,  a  subjetividade  traz  a  experiência  de  contato  com  o  outro 

levando ao homem a reconhecer a si mesmo.

Ocorre que a forma como o homem se coloca na presença do outro é 

por  meio  da  linguagem,  Ayres  (2001)  afirma  que  os  sujeitos  são  diálogos  e 

fundamenta tal assertiva argumentando que a linguagem nos faz experimentar o que 

somos no encontro com o que não somos.

Esta importante vertente da subjetividade, na qual vislumbra o encontro 

entre os sujeitos envolvidos nas relações de saúde por meio da linguagem deve dar 

o norte para as ações em saúde.

O  diálogo  na  área  da  saúde  deve  superar  barreiras  linguísticas,  o 

jargão técnico impede uma boa interação entre profissionais e usuários.

E no encontro entre estes dois sujeitos, os profissionais e os usuários 

influenciados por um diálogo extremamente técnico, ocorrerão a objetivação.

No entanto, cuidar em saúde é muito mais amplo do que construir um 

objeto, envolve construir projetos, sustentar uma relação entre matéria e espírito,  

entre corpo e mente elaborada a partir da visão de mundo do sujeito.

E é este olhar do sujeito sobre os fenômenos sociais alicerçada em 

suas vivências pessoais que se constrói o seu significado sobre o processo saúde-

doença. 

Para Figueiredo e Furlan (2013, p. 162):

Reconhecer  a  subjetividade  no  processo  Saúde-Doença  significa 
reconhecer que o limiar entre saúde e doença é sempre singular e que, 
mesmo influenciado por planos que transcendem o estritamente individual, 
como o  cultural  e  o  socioeconômico,  em última instância,  as  influências 
destes  contextos  dá-se  no  nível  individual,  encarna-se  em  sujeitos 
concretos.

Ressalte-se  que  a  saúde  é  algo  dinâmico,  para  os  autores “não  é 

apenas ausência de doença, mas em relação à certa posição anterior do sujeito, que 

também envolverá toda a situação em que se encontra, sua experiência vivenciada, 

suas  representações,  possibilidades  e  limites  sociais”.  (FIGUEIREDO;  FURLAN, 

2013, p. 164).

Portanto, a concepção de saúde envolve uma atitude ativa do sujeito 

exercendo autonomia.
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O desenvolvimento da autonomia é importante para a saúde, pois a 

eficácia  e  a  potencialidade  das  ações  de  saúde  dependem  da  capacidade  de 

interferência sobre os sujeitos, nas novas formas de posicionamento ante o contexto 

e na forma de lidar com as próprias limitações e adversidades.

Ainda ressaltando a autonomia como essencial nas ações de saúde, é 

por meio dela que se permite pensar no outro.

A autonomia faz com que o homem não pense apenas em si mesmo, 

pois ao buscar esta ruptura com a dependência do outro, implica em pensar em si e  

no próximo, num processo de identificação e diferenciação.

Cabe ao profissional de saúde e aos elaboradores das políticas sociais 

a perspicácia de receber o paciente e interferir  na área da saúde respeitando a 

subjetividade do homem, consciente de que aquele que procura o profissional  é 

dotado  de  reflexibilidade  e  traz  até  ao  profissional  as  suas  experiências  e 

interpretações.

Ocorre que, conforme afirmam Lycurgo e Ericksen (2011),  o homem 

(sujeito dotado de subjetividade) é um animal político, na percepção Aristotélica o 

ser humano tem a característica gregária, ele se une com os seus semelhantes na 

vida em sociedade com a finalidade de atingir os seus interesses.

As características  da sociedade  são essenciais  para  a  escolha  dos 

bens jurídicos relevantes e dos valores adotados por ela, e por consequência na 

definição das suas necessidades em saúde. 

Em  razão  disso,  segue  uma  breve  análise  sobre  a  evolução  da 

sociedade, apontando as suas peculiaridades em cada uma das etapas evolutivas,  

as quais influenciaram no modo de ser do grupo e do sujeito. 

Muraro  (2003)  afirma que a  espécie  humana tem aproximadamente 

dois milhões de anos de existência passando por várias fases na sua evolução.

Ela destaca quatro marcos na evolução desta sociedade, são eles: o 

nomadismo, a origem da técnica de fundição dos metais, o uso da máquina a vapor 

e a explosão da tecnologia.

Em cada uma destas etapas, a sociedade e o homem apresentaram 

peculiaridades e características próprias.
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  Na fase nômade, o ser humano se alimentava de frutos e da caça aos 

animais, o poder da natureza amedrontava ao homem que se unia em grupos para 

sobreviver, compartilhando comportamentos solidários.

Naquele  momento,  não  existia  o  conceito  de  individualismo,  os 

interesses coletivos prevaleciam sobre os individuais.

Acontece  que,  expõe  Muraro  (2003),  a  natureza  tornou-se  menos 

abundante e o homem passou a ter necessidade de buscar o seu alimento. Por isso,  

a  força  física  tornou-se um importante  valor  para  esta  sociedade,  então o  sexo 

masculino  passou  a  ter  primazia  sobre  o  feminino,  eles  guerreavam  para 

conquistarem mais espaço e mais comida, e os mais fortes eram aclamados líderes.

Já  com a técnica  de fundição dos metais,  o  ser  humano passou a 

produzir ferramentas que o auxiliavam no cultivo da terra com mais eficiência. Com 

esta possibilidade de cultivo da terra, o homem deixou de ser nômade, fixou-se num 

território, surgindo as primeiras cidades.

As técnicas de agricultura mais eficazes fizeram com que os alimentos 

sobrassem,  este  excedente  passou  a  ser  cambiado  originando  a  atividade 

econômica.

A  sociedade  desta  época  possuía  como  características  o 

individualismo, a competição e a agressão. Nos dizeres de Muraro (2003, p. 21) “O 

poder era, agora, um privilégio conquistado pela força, pela violência e pela morte”.

A introdução da máquina a vapor nos processos produtivos acelerou a 

industrialização e a força mecânica substituiu a força física masculina, originando as 

primeiras fábricas de produção de bens em série. Tais edificações atraíram grupos 

de pessoas que passaram a se reunir  ao seu redor,  formando uma nova classe 

denominada operariado moderno,  os  quais  se  organizavam para  defenderem os 

seus interesses.

No século XXI, houve um incremento da tecnologia, sendo esta fase 

considerada a mais rápida e explosiva da existência humana. Este crescimento da 

tecnologia fez com que as pessoas aumentassem as suas expectativas e também o 

seu  poder  aquisitivo,  originado  uma  sociedade  de  consumo.  Por  sua  vez,  esta 

sociedade de consumo provocou escassez de produtos essenciais e trouxe também 

problemas ambientais.
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Diante deste cenário, foi que na década de 1970, surgiram movimentos 

feministas, raciais e da juventude contestando os donos do poder.

Muraro  (2003,  p.  41)  discorre  que  “teve  início,  então,  a  grande 

revolução das mentalidades,  a  mais  importante  do século  XX e que preparou a 

nossa cabeça para o século XXI”.

Então, esta revolução de mentalidade eclodiu reforçando o socialismo 

de Marx, objetivando buscar mais igualdade e participação.

Foi  assim  que,  em  1990,  havia  uma  necessidade  premente  de  se 

alterar os modelos de desenvolvimento, que eram baseados na competitividade e no 

privilégio  dos mais  fortes.  Por  isso,  a  palavra  de ordem na Eco-92,  conferência 

ocorrida no Rio de Janeiro, era solidariedade e partilha. 

Guatarri (2007) corrobora a ideia acima ao afirmar que o mundo vive 

intensas  transformações  tecno-científicas  que  geram  desequilíbrios  ecológicos  e 

ameaçam a vida  em sua superfície.  Tais  alterações provocam uma deterioração 

tanto nos modos de vida individual quanto no coletivo.

Como se pode perceber, esta vida em sociedade determina os valores 

escolhidos  pelo  grupo  social  como  relevantes,  que  por  sua  vez  influenciam 

diretamente nas necessidades da coletividade.

A acepção de valor é “vocábulo grego equivalente a valor (axia de onde 

se  deriva  axiologia)  significa  simplesmente  o  preço  de  uma  coisa”.  (MADEU; 

MACIEL, 2010, p. 21).

Estes mesmos autores buscam explicar as teorias circundantes sobre o 

tema valor.

Por  um  lado,  a  teoria  subjetiva  afirma  que  o  valor  “depende 

exclusivamente da atuação valorativa do sujeito”. (MADEU; MACIEL, 2010, p. 23).

Por  outro  lado,  a  teoria  objetiva  se  desdobra  em três  vertentes,  a 

sociológica que preconiza que o valor está relacionado com a consciência coletiva, a 

ontológica que diz que eles têm consciência própria e, por fim a histórico-cultural, 

baseada no pensamento de Hegel, que traduz a ideia de que a história não tem 

sentido sem o valor.

Para  Madeu  e  Maciel  (2010,  p.  28):  “As  diversas  teorias  não  se 
excluem, elas se complementam, uma vez que o sujeito, a sociedade e a História 
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compõem o eixo existencial dos valores, como protagonista, ambiente e contexto do 
fenômeno axiológico”.

A noção de necessidade está estreitamente relacionada com o conceito 
de valor, tendo em vista que para se avaliar o grau de importância das necessidades 
de uma sociedade, é necessário desvendar quais os valores dos bens que estão 
implícitos nela.

Por  sua  vez,  as  noções  de  problema e  de  necessidade  de  saúde, 
como preconizam Paim e Almeida Filho (2014), são utilizadas como referência para 
se avaliar a situação de saúde de determinada população.

 Para estes autores, tais conceitos são explanados em documentos, 
nos planos e programas de governo, mas, principalmente, na opinião das pessoas 
envolvidas naquele território,  tanto os usuários dos serviços de saúde quanto os 
profissionais da área.

Os  problemas  e  as  necessidades  de  saúde  relacionam-se  com  o 
estado de saúde da população e com a acessibilidade ao sistema sanitário pelos 
usuários.

Sendo  assim,  a  averiguação  da  situação  de  saúde  deve  ser  mais 
abrangente,  não  pode  se  restringir  ao  conhecimento  do perfil  epidemiológico  de 
determinada coletividade, é preciso também considerar a perspectiva construída a 
partir de opiniões geradas do senso comum.

A situação de saúde apresenta-se sob três facetas da realidade, são 
elas: problemas, determinantes e necessidades de saúde.

Os  problemas  materializam-se  pelas  divergências  entre  a  realidade 
social e a norma socialmente construída, embora o direito à saúde seja previsto pela 
legislação,  nem sempre ele  é efetivado.  Os problemas podem ser  do estado de 
saúde da população, como por exemplo, os danos e riscos em saúde, mas também 
do sistema de serviços ligados à infraestrutura, gestão, organização, financiamento 
e modelo de atenção.

Paim  e  Almeida  Filho  (2014)  descrevem  que  as  determinantes  de 
saúde  questionam as  causas  diante  de  uma  situação  concreta,  que  podem ser 
esclarecidas por meio de estudos epidemiológicos e sociais.

Portanto, as intervenções sanitárias não podem ter o propósito único 
de resolver problemas de saúde, não podem se restringir a diminuir as doenças, 
esta postura representa uma leitura reducionista e negativa das necessidades de 
saúde. Elas devem apontar para uma dimensão positiva de saúde e de bem-estar.
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Por  outro  lado,  Paim  e  Almeida  Filho  (2014),  ao  abordarem  as 
necessidades de saúde afirmam que elas se subdividem em necessidades de saúde 
e dos serviços de saúde,  sendo representadas pelas condições que possibilitam 
usufruir saúde.

As necessidades  de saúde  envolvem as  doenças,  as  carências,  os 
riscos  e  as  vulnerabilidades  podem ser  supridos  pela  alimentação,  saneamento, 
habitação, lazer, educação etc. Já no caso das necessidades dos serviços de saúde, 
estas são atendidas via consumo dos serviços e são expressas pelas demandas.

As noções  de necessidade  e  de  demanda devem ser  analisadas a 

partir das condições objetivas de uma dada sociedade. (PAIM apud PAIM; ALMEIDA 

FILHO, 2014).

Então,  as  necessidades  humanas  têm  relação  com  aspectos 

biológicos, com alterações fisiológicos que impedem o homem de explorar o seu 

potencial  diariamente,  mas  também  referem-se  às  questões  não  identificadas 

organicamente  ou  até  mesmo  o  incômodo  pela   ausência  de  algo  ainda  não 

identificado pela própria natureza humana.

Podem  envolver  ainda  os  projetos  ou  ideais  de  saúde  e  a 

recontextualização das necessidades de saúde impõe uma reflexão filosófica sobre 

o tema.

Segundo  Paim  e  Almeida  Filho  (2014),  as necessidades  de  saúde 

poderão ser  consideradas aquelas a serem redefinidas por  sujeitos individuais e 

coletivos que atuam sobre os antagonismos na estrutura social.

Um erro muito comum ao se verificar as necessidades é confundi-las 

entre  si,  ou  seja,  misturar  as  necessidades  de  saúde  com as  necessidades  de 

serviços de saúde, esta confusão traz implícita a ideia de que as necessidades são 

supridas  pelos  serviços,  o  que  provoca  um  fenômeno  conhecido  como 

medicalização da sociedade.

Para  os  autores,  as  necessidades  dos  serviços  de  saúde  estão 

relacionadas  com  as  práticas  de  saúde,  são  processos  que  utilizam  meios  de 

trabalho e tecnologias para atender as necessidades de saúde.

Para eles:

Desse  modo,  reforça  os  valores  e  as  ideologias  que  estão  sustentando 
determinada  tecnologia  que  vai  além  de  um  mero  meio  de  trabalho, 
implicando um modelo de organização tecnológica que influi na estruturação 
de um sistema de saúde (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2014, p. 35).
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Paim e Almeida Filho (2014), vinculados ao entendimento de Mendes e 

Gonçalves,  afirmam que o conceito de tecnologia deveria expressar o conjunto de 

organização técnica do processo de produção enquanto processo social e histórico.

Já a noção de instrumentos de trabalho tem por objetivo intermediar a 

ação humana sobre os objetos.

Para  o  Estado  Brasileiro  a  saúde  é  um importante  valor,  o  qual  o 

elegeu como bem jurídico relevante para a nossa sociedade.

Reconhecido  como  Direito  Social  pela  Carta  Magna,  o  Sistema  de 

Saúde prevê práticas e ações sanitárias no sentido de atender  às necessidades 

sociais da coletividade.

Com o estudo do sujeito  e  sua subjetividade,  da  sociedade e suas 

características aclararam-se os conceitos de valores e das necessidades do grupo 

social, tendo por objetivo desvendar as práticas em saúde eficazes para a promoção 

da saúde dos sujeitos.

Esta valorização da visão do sujeito instiga uma busca pela verdade.

De  acordo  com  Reale  (1999),  a  busca  pela  verdade  decorre  de 

indagações filosóficas. A palavra filosofia significa amizade ou amor pela sabedoria e 

reflete uma paixão pela verdade essencial.

O filósofo autêntico é semelhante a um pesquisador incansável, que 

procura  sempre renovar  as  perguntas  formuladas,  e  este  estado  de inquietação 

culmina numa atitude crítica diante da realidade e da vida. Para Aristóteles a filosofia 

inicia com a perplexidade.

A atitude  filosófica  depende  apenas  de  saber  captar  e  renovar  os 

problemas universais sobre a vida, a filosofia não é posse da verdade plena, mas 

uma orientação perene para a verdade.

É  uma  atividade  do  espírito  ditada  pelo  desejo  de  renovar-se  a 

universalidade de certos problemas, embora o tempo e o espaço condicionem a 

formulação de antigas perguntas.

Esta universalidade da filosofia está mais nos problemas do que nas 

suas soluções.

A saúde  é  uma  vertente  do  direito  à  vida,  justamente  por  ser  um 

conceito  universal  é  passível  de  indagação  filosófica.  É  algo  que  possui  valor 

universal, experiência histórica e social.
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O objetivo das indagações filosóficas sobre saúde é aguçar o espírito 

crítico diante da realidade social, no sentido de se analisar as determinantes que 

influenciam no processo saúde/doença.

Sendo  assim,  na  medida  em  que  a  filosofia  proporciona  uma 

compreensão  crítico-sistemático  do  universo  e  da  vida,  ela  auxilia  o  homem  a 

responder a seguinte questão: como damos sentido ao mundo em que vivemos?

Este universo simbólico é estudado pela teoria da representação social, 

espaço  de  intercessão  entre  a  singularidade  e  os  símbolos  construídos 

coletivamente.

2.2. REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

Enquanto,  na  língua  francesa  o  vocábulo  para  designar  doença  é 

único, na língua inglesa existem três expressões, conforme expõe Laplantine apud 

Gomes, Mendonça e Pontes (2002).

As  expressões  da  língua  inglesa  são  disease,  illness e  sickness. 

Disease refere-se à doença apreendida pelo conhecimento médico, illness relaciona-

se com a experiência do doente, e sickness é um estado menos grave, não passa 

de um mero mal estar.

Este autor  destaca ainda duas perspectivas  da expressão  illness,  a 

doença-sujeito e a doença-sociedade representando, respectivamente, experiência 

pessoal do indivíduo e comportamento sócio-culturais ligados à doença.

Então, a doença pode ser assim classificada: doença-objeto, doença-

sujeito, doença-sociedade.

           Para Oliveira, Collet e Viera (2006), as palavras expressam ideias,  

ações e conceitos. Cada palavra é composta por um significante (a forma) e por um 

significado (o conteúdo). Cada uma delas pode ter classificações diversas.

O significado é a ideia, o conceito transmitido pela palavra.

Toda  palavra  tem  um  sentido,  aquelas  que  apresentam  vários 

significados são denominadas polissêmicas.  A cada um destes sentidos dá-se o 

nome de acepção.
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O sentido das palavras também tem estreita relação com o contexto na 
qual ela está sendo empregada, bem como com o estilo de texto ou discurso no qual  
ela integra.

Sendo assim, os vocábulos saúde e doença podem ser analisados sob 
várias acepções e sob os diversos contextos filosófico, jurídico, científico, político, 
social, popular, mitológico, religioso, biológico, simbólico etc. 

Numa reflexão sobre o conceito de Saúde proposto pela Organização 
Mundial da Saúde (1948), esta preconiza que aquela é um estado de completo bem-
estar físico, mental, social e não somente ausência de afecções e enfermidades.

É certo que a expressão “bem estar” envolve um componente subjetivo 
dificilmente quantificável, é uma imagem desejada, é um conceito que ultrapassa a 
ausência de doença certificada pela falta de sinais e sintomas de um órgão humano.

Ocorre que só se pode falar em “completo bem estar” para um sujeito 
que dentro de suas crenças e valores desse sentido e o legitimasse. Tal categoria só 
é válida quando expressa dentro de um contexto que lhe empreste significado, a 
partir da linguagem e da expressão íntima do sujeito.

Ainda sobre outras acepções do processo saúde-doença, Spink (2007) 
discorre sobre a tese intraindividual e a psicossocial deste processo.

Na vertente intraindividual, a doença é vista como organismo individual, 
que é influenciada por duas correntes.

A primeira corrente da vertente individual tem como foco a psicogênese 
da doença, a ideia era de que os conflitos inconscientes geram tensões emocionais,  
que podem resultar em disfunções no corpo humano. Esta tese perdeu força devido 
ao reconhecimento de que a doença apresenta múltiplas causas.

A segunda  vertente  da  teoria  intraindividual  é  relacionada  com  as 
teorias  da personalidade.  O tema central  é  que existe  uma relação entre  certas 
enfermidades e determinados tipos de personalidades.

Numa  outra  perspectiva,  abordando  os  aspectos  psicossociais  do 
adoecimento,  os  estudos  enfatizam  a  cadeia  multicausal  responsável  pelo 
surgimento da doença, enfocando a íntima relação entre o stress e o aparecimento 
da doença.

Esta vertente busca um nexo de causalidade entre as experiências da 
vida e o adoecer, sem perder de vista que o que se conta não é a experiência em si, 
mas o sentido pessoal que ela tem para o indivíduo. Portanto, neste viés também é 
perceptível à presença do elemento simbólico.
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Gomes, Mendonça e Pontes (2002) observam que:

Doença  e  sofrimento  humano  não  podem  ser  vistos  por  uma  única 
perspectiva  e  que  as  posições  teóricas  atuais  continuam desenvolvendo 
conversações que fazem avançar a discussão dessas questões. (GOMES; 
MENDONÇA; PONTES, 2002, p. 1211).

É neste contexto que surge a teoria da Representação Social.

 Acontece que Spink (1994) vem problematizando o próprio conceito de 

contexto.

 O contexto  social  pode ser  marcado tanto  pelo  metassistema social 

quanto  por  relações  sociais  e  determinações  estruturais  de  diferentes  tempos 

históricos, sendo um contexto intertextual, ou seja:

Há a justaposição  de  dois  textos:  o  texto  sócio-histórico  que  remete  as 
construções  sociais  que  alimentam  a  nossa  subjetividade;  e  o  texto-
discurso,  versões  funcionais  constituintes  de  nossas  relações  sociais. 
(SPINK, 1994, p. 122). 

As representações sociais são reflexo da combinação de aspectos da 

experiência dos indivíduos e das situações sócio-econômicas.

 Elas  podem ser  estudadas  sob  uma perspectiva  histórica  como um 

movimento  em  três  tempos,  num  primeiro  momento  existe  a  hegemonia  da 

epistemiologia clássica e o seu objetivo na apreensão da realidade.

 Num  segundo  momento  a  busca  pelo  conhecimento  passou  a  ser 
relativizado pelo contexto histórico e cultural, a ideologia passa a ser reconhecida 
como instrumento de dominação, porém ainda persiste  a clivagem entre ciência-
verdade e senso comum-ilusão.
 Por fim, numa terceira fase o senso comum passou a ser aceito como 
conhecimento legítimo e motor das transformações sociais.
 Esta mudança de mentalidade trouxe a baila alguns questionamentos 
sobre a epistemiologia clássica e a desconstrução da retórica da verdade.
  As representações sociais manifestam-se como elementos cognitivos, 
por exemplo, imagens, conceitos, porém, não se reduzem a eles.

São elaboradas pelo coletivo e também por serem partilhadas auxiliam 
na construção da realidade comum.
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Então,  para  Spink  (1993,  p.  300)  “as  Representações  Sociais  são, 
essencialmente, fenômenos sociais que, mesmo acessados a partir de seu conteúdo 
cognitivo têm de ser entendidos a partir de seu contexto de produção”.

São formas de conhecimento e fazem parte da psicologia social.
A representação social é um conceito transdisciplinar. Além disso, está 

situada na interface entre o fenômeno individual e o coletivo, o que demonstra a sua 
transversalidade.

“A Representação  Social  tem  a  vocação  de  interessar  a  todas  as 
ciências humanas”. (JODELET apud SPINK, 1993, p. 311).

O estudo da psicologia pode se desdobrar em eventos intraindividuais, 
que são as representações mentais estudadas pela psicologia cognitiva, no qual o 
social  é  uma  mera  sombra,  e  também  em  fenômenos  coletivos,  repetidos  e 
distribuídos de forma paritária em certa formação social.

Ainda  para  Jodelet,  apontado  por  Spink (2007),  o  campo  da 
representação social apresenta dois eixos principais, pois, por um lado são formas 
de conhecimento prático para compreensão do mundo a sua volta, por outro lado, 
são  construções  de  caráter  expressivo  dos  sujeitos  sociais  sobre  os  objetos 
socialmente valorizados.

O vernáculo  conceitua  Representação sob dois  sentidos:  o  primeiro 
revela que é “o conteúdo concreto apreendido pelos sentidos, pela imaginação, pela 
memória ou pelo pensamento, é a reprodução daquilo que se pensa”. (SPINK, 2007, 
p. 302).

Com  isso,  a  representação  social  busca  romper  com  o  saber 

formalizado, no qual estão presentes normas de verificação e coerência, esta teoria 

estuda o conhecimento do senso comum, são formas de conhecimento prático.

Em nítido contraste, as correntes se debruçam:

Sobre os saberes, quer formalizados ou não, procuram superar a clivagem 
entre a ciência e senso comum, tratando ambas as manifestações como 
construções sociais sujeitas as determinações sócio-históricas de épocas 
específicas. (SPINK, 2007, p. 302).

Ocorre  que  a  revolução  científica  inaugura  a  modernidade  nas 

sociedades ocidentais, e a Representação Social é uma expressão deste momento, 

na medida em desconstrói a retórica da verdade.
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Esta  contestação  da  verdade  é  manifestada  pela  incorporação  do 

social  e  relativização  da  objetividade e  também pela  inserção  do  senso comum 

como conhecimento legítimo e responsável pelas transformações sociais.

Um  segundo  sentido  atribuído  ao  termo  representação,  refere-se  à 

teoria da ação, aproxima-se do teatro.

Spink (1993), seguindo a lição de Ferreira, conceitua como maneira de 

interpretar.

Sob esta perspectiva,  o que está em jogo são as suas implicações 

práticas, o que abre espaço para a análise de discurso, com enfoque na organização 

social do discurso.

Spink  afirma  que:  “Deixa  de  existir  qualquer  representação  entre  a 

linguagem e a ação, seja pela mediação cognitiva ou pela mediação do contexto 

social, pois a linguagem é tomada como sendo concomitantemente ato”. (SPINK, 

1993, p. 303).

A atividade  do  sujeito  é  essencial  na  elaboração  da  representação 

social,  ora  tomado  como  indivíduo,  ora  visto  como  grupo.  Ele  não  é  produtor 

independente, a Representação Social é uma construção contextualizada do sujeito 

social.

Spink (1993) também aborda a questão entre indivíduo e sociedade, 

ela adota um posicionamento integrador que repudia tanto o determinismo social 

(onde o sujeito é fruto da sociedade) quanto o voluntarismo (que vê o sujeito como 

um ser livre).

Ela situa o sujeito no plano histórico sem abortar a subjetividade,  e 

assim traz o âmago da Representação Social que é a questão do afeto.

Portanto,  “as  representações  sociais  não  são  meras  expressões 

cognitivas, elas são permeadas também pelo afeto”. (SPINK, 1993, p. 304).

Jovchelovictch (1994) argumenta que desde o surgimento da teoria da 

representação  social,  há  aproximadamente  30  anos,  instalaram-se  grandes 

questionamentos  sobre  a  compatibilização  na  relação  indivíduo-sociedade  e  a 

compreensão  da  subjetividade  humana  associada  a  conceitos  sociológicos  da 

psicologia social.
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Outras indagações importantes referem-se á relação existente entre o 

mundo  real  e  o  mundo  simbólico  e  as  dissociações  presentes  que  separam  o 

subjetivo do objetivo, o qualitativo do quantitativo, o coletivo do individual.

A teoria  da  Representação  Social  coloca-se  na  intercessão  entre  o 

mundo  social  e  a  capacidade  criativa  e  transformadora  dos  sujeitos  que  se 

encontram neste mundo.

Ela está inserida tanto no espaço público quanto nos processos nos 

quais o ser humano desenvolve uma identidade, elabora símbolos e se abre para as 

diferenças existentes nos outros.

Conforme afirma Jovchelovictch (1994, p. 66) “o social tem sido uma 

categoria problemática em psicologia social”.  Numa ótica histórico-crítica, o social  

se apresenta como condições concretas da vida,  e  esta assume uma dimensão 

pública em decorrência dos espaços em comum habitados pelas pessoas, como as 

praças, ruas etc.

Estes espaços em comum são públicos e a sua conceituação transita 

por dois momentos paradigmáticos, remonta à Grécia Antiga e também às grandes 

transformações ocorridas na Europa pela ascensão da Burguesia.

Jovchelovictch (1994), seguindo Arendt, argumenta que para os gregos 

a esfera pública surgiu em decorrência da pluralidade e da diversidade, e para que 

ocorra o consenso entre os desiguais é necessário o discurso e a ação.

Em virtude da realidade ser plural, o diálogo é imprescindível para que 

as diferenças sejam superadas, é um esforço de busca de um homem ao outro ser 

humano.

Para ele o público é acessível para todos e refere-se ao mundo comum 

das pessoas.

Ocorre  que  a  vida  pública  carrega  a  característica  da 

transcendentalidade, ela não pertence a apenas uma geração.

E corroborando esta ideia Jovchelovictch (1994, p. 68) comenta: “É a 

arena de encontros da vida pública que garante as condições para descobrir  as 

preocupações comuns do presente e,  projetar  o futuro e identificar  aquilo  que o 

presente e o futuro devem ao passado”.

Como se percebe pelos parágrafos acima, a alteridade é necessária 

para  a  construção  do  simbólico  na  comunidade,  nos  exatos  termos  de 
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Jovchelovictch (1994, p. 70) que assim diz: “as representações sociais se ligam à 

atividade representacional do generalizado é que dá ao sujeito sua possível unidade 

enquanto  Eu,  e  não  há  possibilidade  de  um  desenvolvimento  do  Eu  sem  a 

internalização dos Outros”.

Portanto,  é  o  outro  quem  dá  a  verdadeira  dimensão  do  Eu  e  a 

alteridade influencia nos parâmetros normativos da vida em comum.

Já  os  símbolos  pressupõem  a  “capacidade  de  evocar  presenças 

apresar da ausência (...) eles criam o objeto representado, construindo uma nova 

realidade para a realidade que já está lá”. (JOVCHELOVICTCH, 1994, p. 74).

Frise-se que a referência de mundo se entrelaça com a experiência 

pessoal dos indivíduos e esta junção constitui a realidade de todos 

Jovchelovictch (1994, p.  77) afirma que: “a atividade psíquica assim 

envolve uma mediação entre sujeito e o objeto-mundo. Este último aparece sob a 

forma de representações re-criado pelo  sujeito,  que por  sua vez,  é  ele  também 

recriado pela própria relação com o mundo”. 

Com isso, fica evidente que as representações sociais estão para além 

da individualidade,  elas  surgem como um fenômeno necessariamente  colado ao 

tecido social e produzido pelas construções particulares da realidade social. 

Gomes, Mendonça e Pontes (2002), seguindo a classificação de Good, 

enfatizam quatro abordagens das reproduções das doenças.

A primeira denominada empirista busca a compreensão com base no 

senso comum; a segunda envereda-se por investigar como a linguagem e a cultura 

relacionam-se com a percepção; na terceira abordagem, as representações sociais 

são culturalmente formadas, é a denominada teoria interpretativa; por último, a que 

entende a Representação Social das doenças como mistificação.

Em relação à incorporação do senso comum no saber, “o que está em 

pauta é o desvelamento da teia de significados que sustenta nosso cotidiano e sem 

a qual nenhuma sociedade pode existir”. (SPINK, 1993, p. 302). E esta abrangência 

de pensamento é que contrapõe a epistemiologia clássica.

Nos dizeres de Spink:

As Representações Sociais tiveram o efeito de liberar o poder de criação 
dos  conhecimentos  práticos  ou  das  teorias  do  senso  comum,  tão 
frequentemente  aprisionados  nos  chavões  de  reprodução  ou  de 
(re)presentação. (1993, p. 303).  
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Ela coloca o senso comum como mescla de conhecimento capaz de 

criar a realidade social.

O  saber  do  senso  comum  presente  nas  representações  sociais 

apresenta diversidade e aceitá-la não demonstra renúncia ao consenso, pois sempre 

“algo” sustenta a ordem social, que podem ser desde ideologias até a reverberação 

do imaginário social.

A propósito, o imaginário social se constrói pelo conjunto cumulativo de 

produções culturais  que circulam em certa  sociedade,  em determinado momento 

histórico, elas são selecionados conforme a visão de mundo e reinterpretadas pelo 

grupo social.

Portanto,  as  representações  sociais  compatibilizam  elementos  mais 

estáveis  que  permitem  a  emergência  de  identidades  compartilhadas  e  de 

diversidade, realidades contraditórias no discurso social.

Spink (1994, p. 122) assim entende:

Quanto mais englobarmos em nossa análise o tempo longo- e, portanto, os 
conceitos de imaginário social - mais nos aproximaremos das permanências 
que  formam  os  núcleos  mais  estáveis  das  representações.  No  sentido 
oposto, quanto mais nos ativermos ao aqui e agora da interação, mais nos 
defrontaremos com a diversidade e a criação.

Então,  o  estudo  das  representações  Sociais  enquanto  processo 

convive com duas realidades distintas, de um lado existe a permanência, por outro 

lado aparece a diversidade.

São estas características que ficam evidentes com o estudo do senso 

comum, há conteúdos essencialmente heterogêneos, e por isso depara-se com a 

coerência, mas também com as contradições.

Tais  características  abrem  duas  frentes  de  estudo  para  as 

representações  sociais,  uma  mais  tradicional  que  tem  por  escopo  o  estudo  da 

diversidade e outra associada aos estudos de caso que trazem em seu bojo os 

instrumentos cognitivos e afetivos de elaboração das representações.

Segundo Santos(1988) nos dias atuais, aponta-se para uma tendência 

de superação da distinção entre ciências naturais e as sociais, e isso ocasiona uma 

revalorização dos estudos humanísticos.

Para  ele  a  ciência  moderna  busca  reabilitar  o  senso  comum como 

forma de conhecimento
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Conforme Santos(1988),  “o senso comum é pragmático, reproduz-se 

colado  às  trajetórias  e  experiências  de  vida  de  um  dado  grupo  social  e  enssa 

correspondência de afirma fiável e securizante”.(SANTOS, 1988,p.70)

Minayo (1988) foi quem realizou estudos na área da saúde com ênfase 

no senso comum, esta estudiosa realizou uma pesquisa em seis favelas no Rio de 

Janeiro  com  a  finalidade  de  se  descobrir  como  o  saber  popular  influencia  na 

descrição da etiologia das doenças.

Foi um trabalho de campo que confrontou a perspectiva da população 

com os modelos biomédicos.

De  acordo  com  Minayo  (1994),  as  Representações  Sociais  são 

percepções  retidas  na  memória,  para  as  ciências  sociais  são  categorias  de 

pensamento que ultrapassam o contexto espacial e temporal.

Para esta autora, a teoria que coloca a medicina moderna (racional) 

como verdade e põe o sistema médico como ignorante é preconceituosa, este foi o 

resultado encontrado pela pesquisadora.

Corroborando este pensamento, Moscovici (1994) afirma: “a teoria das 

representações  sociais  confere  papel  à  racionalidade  de  crença  coletiva  e  sua 

significação, às ideologias, aos saberes populares e ao senso comum”. (MOSCOVI, 

1994, p. 11).

A pesquisa revelou que a visão da saúde-doença pelos populares é 

pluralista, ecológica e holística.

Argumenta  Minayo  (1988),  que  o  sistema  ecológico  popular  não  é 

unicausal,  segundo esta pesquisadora “ele se define pelo pluralismo, é  holístico, 

ecologicamente orientado, articula-se com as condições materiais da existência e as 

expressa”. (MINAYO, 1988, p. 379).

O  senso  comum,  as  tradições  familiares,  as  crenças  populares  e 

religiosas plantam a dúvida sobre a divisão estanque entre o “erudito” e o “popular”. 

Incita  o  questionamento  sobre o paradigma de uma ciência que trata o  assunto 

morte e vida como matérias científicas.

Esta autora reconhece a importância da ciência, porém, pondera que o 

“conhecimento  humano  é  finito,  historicamente  limitado  e  contextualizado”. 

(MINAYO, 1988, p. 379).
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A autora continua o seu pensamento afirmando que “a ideologia que 

embasa a prática médica se produz dentro dos limites sociais”. (MINAYO, 1988, p. 

379).

Esta  prática  médica  atual  que  é  pragmática,  compartimentada, 

específica, traz uma visão cartesiana de mundo, insistindo em enxergar o indivíduo 

como um corpo sem emoções, desconsiderando o senso comum.

Porém,  Gomes,  Mendonça  e  Pontes  (2002)  afirmam  que  a 

Representação Social  apesar  de  ser  muito  usada em pesquisa  social  apresenta 

limitações, o seu principal limite está na generalidade do nível de análise que ela 

constitui. 

Para eles, as ações coletivas podem abranger ao mesmo tempo as 

dimensões social  e individual  da doença,  existentes nas experiências culturais  e 

individuais do processo adoecer.

As representações sociais resultam das experiências atravessadas no 

decorrer dos tempos, elas são externas ao indivíduo e tem como característica a 

coercibilidade sobre a consciência individual. (SANTOS, 1988).

Para Gomes, Mendonça e Pontes:

O estudo das Representações Sociais passa, então, pela reconstrução do 
intersubjetivo concomitante com a trajetória da produção e reprodução de 
um texto socialmente e com determinada permanência e pertinência-lugar 
de  negociação  e  da  co-presença  dos  autores  sobre  este  processo  de 
adoecimento. (2002, p. 1209).

Há um complemento entre a história pessoal e a história social.

Portanto, a Representação Social implica numa produção de sentidos 

com suporte no grupo que interpreta os fenômenos vivenciados, é isso que lhes dá 

identidade própria.

Para Herzlich (2005)  da mesma forma que o pensamento individual 

não  se  reduz  as  atividades  cerebrais,  o  pensamento  social  não  é  a  soma  das 

representações individuais.

As representações sociais têm vida própria, fora das pessoas.

Para esta autora: “O homem é um ser social formado em particular pela 

língua  da  sociedade  a  qual  pertence,  modelado  por  um  universo  cognitivo  e 

simbólico que lhe é, de fato, preexistente”. (HERZLICH, 2005, p. 58).

No entanto, pondera Moscovici:
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As representações sociais são racionais, não por serem sociais, mas porque 
elas são coletivas. Para dizer isso brevemente, é somente dessa maneira 
que  os  homens  se  tornam  racionais,  e  um  indivíduo  isolado  e  só  não 
poderia sê-lo. (1994, p. 11).

Outro ponto importante da Representação Social é que determinados 

grupos podem identificar-se ou rejeitar-se através dela.

A  sociedade  complexa  com  os  seus  discursos  diferentes  e 

funcionamentos diversos unem-se ou não conforme as circunstâncias.

Arruda (2002) pondera que os dois universos, consensual e científico, a 

despeito  dos  objetivos  diferenciados,  são  eficazes  e  indispensáveis  para  a  vida 

humana.

Para a mesma autora, “a realidade é socialmente construída e o saber 

é uma construção do sujeito, mas não desligada de sua inserção social”. (ARRUDA, 

2002, p. 131).

Acontece  que  a  sociedade  contemporânea  é  veloz,  e  esta  rapidez 

obriga ao homem a lidar o tempo todo com o novo, é preciso que diante da realidade 

apresentada  ocorra  um  constante  processamento  daquele  que  vê  o  fenômeno 

social.

Por isso, a teoria da representação social é dinâmica, traz uma visão 

da realidade, retirando o seu objeto da comunicação que é o início e o fim das 

representações.

Arruda (2002) explica que o processo para construção do saber passa 

por algumas fases, num primeiro momento ocorre a objetivação, tal etapa se traduz 

no  recorte  de  informações  em excesso,  promove-se  o  enxugamento  e  após  os 

pedaços são reconstruídos, formando uma imagem. Sendo assim, aquele objeto que 

era desconhecido, torna-se clarividente, palpável. Este é o âmago da Representação 

Social,  após  essa  fase,  o  objeto  passa  a  ser  natural,  denominada  assim 

naturalização.

A ancoragem  também  é  uma  etapa  que  dá  significado  ao  objeto 

apresentado à compreensão.

O sujeito recorre àquilo que lhe é conhecido, passando por sua leitura 

do  mundo,  com a  finalidade  de  categorizar  o  objeto  e  realizar  uma espécie  de 

conversão da novidade.
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O  sujeito  amplia  a  sua  categorização  e  o  objeto  se  acomoda  ao 

repertório do sujeito, no qual, por sua vez, também se modifica ao receber mais um 

habitante.

A crítica que se faz a esta teoria ocorre em razão de sua fluidez, no 

entanto,  o  autor  reforça  que  tal  característica  é  proposital,  além  disso,  esse 

predicado proporciona plasticidade e aguça a criatividade dos pesquisadores.

Para Moscovi (1994), é essa elasticidade da teoria da representação 
social  que  permite  que  ela  perdure  e  explique  a  diversidade  de  problemas  e 
fenômenos sociais que ela tem que lidar.

Para  este  estudioso:  “somente  tal  condição  (elasticidade)  pode-se 
assegurar a generalidade de uma teoria, não como um desejo piedoso, mas como 
um valor prático”. (MOSCOVICI, 1994, p. 13).

Caso  ocorra  uma  distorção  entre  o  objeto  e  sua  representação, 
significa  que  a  marca  do  grupo  impregnou  no  processo  de  construção  da 
representação social.

Essa  diferença  muda  o  sentido  do  objeto  para  adaptá-la  as 
necessidades de quem representa. Para os teóricos surge o interesse em pesquisar 
essas alterações que a representação introduz em relação ao objeto, o porquê delas 
acontecerem e o que indicam.

A conclusão dos representantes desta teoria é que “o pensamento dito 
ingênuo veicula significado e merece atenção”. (ARRUDA, 2002, p. 139)

O  plano  dos  estados  das  representações  sociais  orienta-se  pelas 
marcas sociais,  pela linguagem contida em documentos,  práticas,  falas,  imagens 
etc.

Busca a compreensão da representação social como local de saberes 
e informações.

Como se pode observar,  as concepções de saúde e doença acima 
explanadas  revelam  timidamente  o  mundo  dos  sentidos,  demonstram  como  o 
homem é modelado pelo universo simbólico e cognitivo que lhe é preexistente.

A teoria da representação social trata de como se relacionam os atores 
sociais e a sociedade para construir a realidade, e nesta arquitetura há uma parceria 
que sem dúvida passa pela comunicação.

O pensamento  social  demonstra que em cada sociedade existe  um 
discurso próprio  sobre  a saúde-doença,  este fenômeno ultrapassa a verdade do 
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saber médico,  é principalmente uma questão de valor e relação de sentido para 
aquela sociedade.

Sob  a  perspectiva  do  processo,  as  Representações  Sociais  são 
responsáveis  pela  manutenção  da  criação  e  manutenção  da  ordem  social. 
(ARRUDA, 2002).

Portanto,  os  significados  existem  num  espaço  político,  em  que  o 
discurso coletivo é reflexo de experiências vividas e projetadas.

CAPÍTULO 3. METODOLOGIA

O caminho escolhido para a efetivação deste estudo foi  a pesquisa 

qualitativa, pois conforme expõe Lakatos e Marconi (2011, p. 269):

A metodologia  qualitativa  preocupa-se em analisar  e interpretar  aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece  uma  análise  mais  detalhada  sobre  as  investigações,  hábitos, 
atitudes, tendências etc.

Esta pesquisa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental.

Para haver uma melhor compreensão do comportamento humano, é 

necessária uma análise do quadro referencial dentro do qual o indivíduo interpreta o 

mundo ao seu redor.

Seguindo  o  pensamento  de  Andrade,  Santos  e  Ribeiro  (2013)  a 

metodologia utilizada na pesquisa social percorre o caminho dos planos teóricos e 

metodológicos.  A  resposta  aos  questionamentos  é  a  origem  da  investigação 

científica, que abarca uma dimensão teórica, a qual se busca conhecer a realidade 

de um objeto escolhido, e uma dimensão metódica, que se serve de ferramentas e 

procedimentos para se esclarecer a realidade encontrada com a teoria.

Para Andrade, Santos e Ribeiro (2013, p. 192) “o polo teórico é o lugar 

da formulação sistemática dos objetos científicos, apresentando-se sob três facetas 

a epistemiológica, a morfológica e a técnica”.

Segundo Lalande:

Teoria é, genericamente, uma construção especulativa do espírito, que liga 
consequências  a  princípios  e,  por  oposição  ao  conhecimento  vulgar,  é 
aquilo que constitui o objeto de uma concepção metódica, sistematicamente 
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organizada, e dependente, por consequência, na sua forma, de decisões ou 
convenções  científicas  que  não  pertencem  ao  senso  comum.  (apud 
ANDRADE; SANTOS; RIBEIRO, 2013, p. 193).

Assim,  toda  investigação  exige  no  seu  início  uma  teorização,  cuja 

origem deve ser analisada no plano epistemiológico.

A epistemologia utiliza ferramentas para se analisar o modo como a 

ciência  se  apresenta,  ela  propõe as  funções de situar  o  lugar  do  conhecimento 

científico dentro do campo do saber, estabelecer os limites deste domínio e buscar a 

natureza da ciência.

Nos dizeres de Andrade, Santos e Ribeiro (2013, p. 191):

Para  o  desenvolvimento  dos  processos  de  investigação  é  necessário 
converter  a questão de pesquisa em certa problemática,  a qual se acha 
vinculada a suposições filosóficas de que partem os pesquisadores sobre a 
realidade e sua apreensão científica.

Essas suposições filosóficas podem receber denominações diferentes, 

como por exemplo: paradigmas de pesquisa, programas de pesquisa, esquemas de 

inteligibilidade e alegações de conhecimento.

Portanto, o problema de pesquisa busca enquadrar as suas questões 

em certo paradigma.

O termo “paradigma” refere-se:

a um conjunto de crenças que guiam a investigação científica disciplinada, 
dando de responder a três questões fundamentais, a saber sobre a natureza 
da realidade, a essência da relação existente entre o sujeito e objeto a ser 
conhecido  e  um método  que  seja  válido  para  se  conhecer  este  objeto. 
(GUBA apud ANDRADE; SANTOS; RIBEIRO, 2013, p. 191).

Sob a ótica morfológica, a teoria é um conjunto de proposições com 

lógica e com coerência, e no plano técnico são hipóteses testáveis.

“O  cerne  de  toda  pesquisa  é  adaptar  um  método  ao  problema 

pesquisa,  é se descobrir  uma maneira de se investigar o fenômeno estudado,  é 

construir  um  sistema  que  se  adapte  ao  objeto  de  investigação”.  (QUIVY; 

CAMPENHAOUDT apud ANDRADE; SANTOS; RIBEIRO, 2013, p. 193).

Este estudo se apoiou na pesquisa qualitativa, um tipo de pesquisa 

muito  utilizada  em  saúde  coletiva,  por  meio  dela  o  observador  coleta  material 
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valendo-se de várias ferramentas, tais como a nota de campo, as entrevistas, os 

diálogos, as gravações, memórias pessoais.

Com  estes  elementos  coletados,  o  pesquisador  possui  um  vasto 

material que lhe permite imprimir a sua percepção pessoal diante do conjunto de 

representações de certa população.

Para Schraiber (1995), cabe ao pesquisador encontrar respostas com 

base em métodos, técnicas e instrumentos de investigação, o essencial é que ele 

escolha procedimentos em seu trabalho de campo que sejam capazes de apreender 

a realidade.

A  ferramenta  escolhida  para  a  pesquisa  foi  a  entrevista  em 

profundidade,  pois  por  meio  dela  os  entrevistados  expuseram  a  sua  percepção 

sobre o processo saúde-doença e sobre o atendimento prestado no Posto de Saúde. 

Além disso, com a entrevista incentivou-se uma narrativa livre dos entrevistados.

Essa liberdade gera espontaneidade dos entrevistados para responder 

as questões, no entanto, alguns temas foram pré-definidos e a abordagem traçada 

previamente.

Para Richardson (1999), a entrevista não estruturada em profundidade 

permite  o  desenvolvimento  de  uma  relação  entre  as  pessoas,  além  de  ter  por 

finalidade obter do entrevistado os aspectos que ele considera mais importantes de 

certo problema, as suas descrições de uma situação em estudo.

O roteiro  de entrevista  foi  dividido  em duas partes.  A primeira para 

caracterização do entrevistado com os seguintes dados: a) nome; b) idade; c) sexo; 

d)  ocupação;  e)  nível  de  escolaridade;  f)  tempo  em  que  frequenta  o  posto.  A 

segunda  parte  do  roteiro  formada  por  perguntas  abertas,  direcionadas  pelos 

seguintes tópicos: a) conceito de saúde-doença; b) percepção sobre o atendimento 

prestado; c) satisfação com o atendimento prestado. (Apêndice A)

A pesquisa abrangeu 10 entrevistados usuários há mais de 02 (dois) 

anos, do Ambulatório Penha I, da Cidade de Passos - MG.

A linguagem adotada foi objetiva e simples e não ocorreram problemas 

de comunicação entre entrevistado e pesquisador.

O local (Posto de Saúde Penha I) foi escolhido em razão da facilidade 

de acesso àquele ambiente para a realização das entrevistas.
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A amostra adotada foi  de 10 usuários do serviço publico de saúde, 

homens e mulheres, com idade entre 25 e 45 anos, que frequentem o Posto de 

Saúde há mais de 02 anos, excluindo àqueles com déficit cognitivo.

Seguem  abaixo  as  fundamentações  que  justificam  os  critérios 

escolhidos para a realização da pesquisa neste grupo: a) a quantidade escolhida 

(até  10  entrevistados)  decorre  da natureza  da  entrevista,  pois  por  ser  esta  “em 

profundidade” mesmo um número reduzido de entrevistados já produziria um vasto 

material para análise, além da possibilidade das respostas esbarrarem no critério de 

saturação; b) a pesquisa realizada com ambos os sexos ameniza as disparidades 

emocionais,  psicológicas  etc.,  existentes  entre  homens  e  mulheres,  que  podem 

interferir na perspectiva sobre os fenômenos sociais; c) a delimitação da idade (25-

45  anos),  decorre  em  razão  da  maior  probabilidade  deste  grupo  necessitar  da 

mesma espécie de atendimento em saúde, e por isso, poderem avaliar situações 

similares; d) a exclusão daqueles com déficit cognitivo aparente, seria em razão da 

dificuldade de comunicação entre entrevistado e entrevistador; e) por fim, o período 

de  dois  anos  é  significativo  para  que  o  usuário  realize  uma  avaliação  sobre  o 

atendimento prestado pelo SUS.

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação pela COMEP, tendo 

sido aprovado conforme o parecer anexo. (Anexo A)

Antes do início das entrevistas, os indivíduos foram informados sobre a 

natureza e o objetivo da pesquisa, foram também orientados sobre a sua liberdade 

de participação bem como sobre a garantia do anonimato de suas respostas. Após a 

explicação,  as  pessoas  interessadas  aderiram  à  pesquisa  por  meio  de  uma 

declaração  de  consentimento  informado  (Apêndice  B),  e  logo  em  seguida  a 

entrevistadora  efetuou  as  entrevistas  e  coletou  os  dados  por  meio  de  áudio  e 

anotações em diário de campo.

Foram ouvidas no máximo duas pessoas por dia e o diário de campo 

complementou  o  trabalho  permitindo  anotar  inclusive  o  comportamento  do 

entrevistado durante o processo.

Segundo Deslandes (2012, p. 71):

O diário de campo é o principal instrumento de trabalho de observação, que 
nada mais é que um caderninho, uma caderneta, ou um arquivo eletrônico 
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no qual escrevemos todas as informações que não fazem parte do material 
formal de entrevistas em suas várias modalidades.

 
Apesar da grande quantidade de elementos de comunicação captados 

pelo gravador durante a entrevista, a transcrição do audio para a forma escrita foi 

fidedigna, incluindo a entonação, a crítica e as dúvidas expressas nas mensagens, 

pois tais elementos são importantes para compreensão final da narrativa.

Após a transcrição do material, ele foi editado conforme a cronologia da 

captação, sob a perspectiva individual e totalizadora, preservando o anonimato dos 

entrevistados.

A leitura das narrativas permitiu a aproximação das representações, o 

modo  específico  como  foram  colocadas  as  ideias,  as  noções,  os  valores  dos 

pacientes  representam  a  construção  do  pensamento  destas  pessoas  sobre  o 

sistema de saúde.

Segundo Campos (2004),  para  a realização do trabalho analítico,  a 

análise  de  conteúdo  é  um bom método,  tendo  em vista  que  é  um instrumento 

importante  para  a  busca  de  sentido  na  fala  dos  entrevistados,  por  isso  muito 

utilizado nas pesquisas científicas no campo da saúde.

Este  método  permite  um  olhar  multidisciplinar  sobre  os  dados 

coletados.

“A análise  de  conteúdo  é  uma  técnica  de  pesquisa  que  visa  uma 

descrição do conteúdo manifesto da comunicação de maneira objetiva, sistemática e 

quantitativa”. (BERELSEN apud CAMPOS, 2004, p. 612).

O  conceito  acima  exposto  é  muito  restrito,  então  Bardin amplia  a 

conceituação de Berelsen preceituando que “a análise do conteúdo é um conjunto 

de  instrumentos  de  cunho  metodológico  em  constante  aperfeiçoamento,  que  se 

aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. (apud 

CAMPOS, 2004, p. 613).

Portanto, o objetivo da análise de conteúdo é um desvendar crítico, é a 

busca de significados de um documento.  A principal  pergunta  a se  responder  é 

descobrir o significado da mensagem, o que ela quer dizer.

Talvez a grande dificuldade deste método seja delimitar quais são os 

conteúdos manifestos e os conteúdos implícitos de uma mensagem, isto  porque 

nem sempre os significados são expressos com clareza e objetividade.
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O desafio do intérprete é definir o momento em que finda a objetividade 

e inicia o simbólico. Cabe a ele respeitar a subjetividade do pesquisado e ter cautela 

para não impor os seus valores no trabalho de interpretação.

A análise de conteúdo deve se posicionar na posição mediana, entre os 

dois extremos que são prejudiciais para a interpretação, de um lado o tecnicismo e a 

obediência ao texto literal, e do outro lado a subjetividade capaz de contaminar a 

análise de conteúdo com os valores do cientista.

Uma das fases da análise de conteúdo é a etapa pré- exploratória do 

material,  momento  em  que  se  realiza  uma  leitura  superficial  do  corpus  das 

entrevistas.

Segundo Bardin:

A fase de pré análise tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as 
ideias  iniciais,  de  maneira  a  conduzir  a  um  esquema  preciso  do 
desenvolvimento das operações sucessivas, num plano  de análise. (2006, 
p. 89).

Nesta leitura tomou-se contato com os documentos, anotando-se as 

impressões e orientações, buscando a ideia global e seus significados gerais.

Além  disso,  foi  possível  visualizar  indícios  e  trazer  lembrança  de 

situações vivenciadas durante as entrevistas.

É também na etapa pré-exploratória do material que o diário de campo 

é  extremamente  útil,  tendo  em  vista  que  auxilia  o  pesquisador  na  percepção 

totalizante da ideia, pois ele traz muitas impressões trabalhadas no contato direto 

entre pesquisador e entrevistado.

Para a seleção das unidades de análise (ou unidades de significados), 

o critério escolhido foi com base no problema de pesquisa, ou seja, a questão a ser 

respondida, a visão do usuário do SUS sobre o atendimento prestado.

As unidades de análise foram selecionadas conforme o tema, por meio 

de recortes de textos das mensagens explícitas e também implícitas.

Após  a  seleção  das  unidades  de  significados,  elas  foram 

categorizadas. Campos (2004, p. 613) define categorização como “o processo de 

classificação  de  elemento  constitutivo  de  um  conjunto  por  diferenciação  e 

seguimento, por reagrupamento segundo o gênero”.
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A categorização permite abarcar alguns temas que se destacam pela 

proximidade e que possam trazer elaborações importantes para o estudo.

As categorias são proposições que abrangem vários temas, agrupados 

segundo intimidades ou proximidades, que ao serem interpretados respondem aos 

objetivos do estudo proporcionando nova perspectiva sobre o tema.

Neste caso, a escolha foi pela categorização que surgiu no contexto de 

resposta dos entrevistados. 

O conteúdo das entrevistas foi analisado e assim foi possível separar 
por categorias aquelas que ajudariam na resposta ao problema de pesquisa.

 Para  nortear  a  categorização  foi  utilizado  como  critério  o 
frequenciamento,  ou  seja,  a  repetição  de  conteúdos  comuns  à  maioria  dos 
entrevistados.

Diante  do  contexto  das  repostas  dos  entrevistados,  as  principais 
categorias encontradas foram: Saúde-Doença- integração; Atendimento em Saúde- 
relação.

A codificação do material é a marcação das unidades de análise com 
sinais para agrupá-los posteriormente em categorias, para Campos (2004, p. 614) 
“codificar  é  o  processo  através  do  qual  os  dados  brutos  são  sistematicamente 
transformados em categorias e que permitam posteriormente a discussão precisa 
das características relevantes do conteúdo”.

Após  a  codificação,  a  próxima  fase  foi  a  validação,  por  meio  da 
triangulação  das  teorias  buscou-se  dar  validade  intrínseca  pelo  embasamento 
teórico.

Pois bem, a metodologia apresentada inicia-se com uma abordagem 
teórica sobre o tema, evoluindo para uma coleta de dados por meio da entrevista em 
profundidade, finalizando com a análise e reflexão sobre o material coletado.

Por  meio  da  pesquisa  social,  os  entrevistados  expuseram  o 
pensamento  com  fundamento  na  experiência  vivida,  e  a  pesquisa  se  situou  no 
mundo da representação social.

Este é o estudo do conceito de saúde com base na realidade social e 
coletiva, o que permite a apreensão da percepção individual do entrevistado sobre o 
fenômeno social, mas também a elucidação da própria realidade objetiva.

Portanto,  as  dimensões  individual-singular  e  social-coletiva  se 
entrelaçam, pois por meio dos relatos individuais se constrói o coletivo.
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Nos dizeres de Schraiber (1995, p. 65) “trata-se da reprodução do fato 
social na experiência pessoalmente vivida e na reflexão que a relata”.

Este  relato  individual  não  se  reduz  a  uma  impressão  subjetiva,  é 
produto de um trabalho de pensar e refletir sobre as experiências vivenciadas nos 
Postos de Saúde, aproximando-se do senso comum.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. LEGENDA DE ENTREVISTADOS

a) Iniciais dos nomes; 

b) Sexo;

c) Idade;

d) Profissão;

e) Grau de escolaridade;

f) Tempo em que frequenta o Posto de Saúde. 

Quadro 1. Os entrevistados 

A B C D E F

G. S. O. Feminino 25 anos Cabelereira 2º grau incompleto 20 anos

S. M. S. Feminino 26 anos Manicure Superior incompleto 10 anos

AP. L. Feminino 35 anos Agente crédito Superior incompleto 10 anos

O. A. R. Feminino 44 anos Costureira 2º grau incompleto 10 anos

M. M. V. Feminino 43 anos Dona de casa 2º grau 2 anos e 6 
meses

K. M. S. Masculino 30 anos Técnico informática 2º grau incompleto 5 anos

V. F. S. Masculino 45 anos Serviços gerais 2º grau incompleto 5 anos
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D. V. P. Masculino 25 anos Pedreiro 2º grau incompleto 3 anos

D. R. C Masculino 32 anos Agente fiscal Superior incompleto 5 anos

H. B. F. Masculino 45 anos Técnico 
enfermagem 2º grau 10 anos

Fonte: Dados da pesquisa (quadro elaborado pela autora do estudo).

As  perguntas  que  constam  no  roteiro  de  entrevista  podem  ser 

enquadradas em três grandes grupos,  o primeiro grupo trouxe questões sobre o 

significado do processo saúde- doença, o segundo perquiriu sobre o que seria um 

bom atendimento em saúde e, por fim o terceiro grupo pesquisou sobre a satisfação 

dos usuários em relação ao Posto de Saúde Penha I.

 Tais questionamentos remetem à noção de avaliação em saúde.

 A avaliação em saúde é um tema complexo. Serapioni, Lopes e Silva 

(2014, p. 533), utilizando o conceito de Cronbach e Shapiro, definem que “consiste 

no processo sistemático de coleta e valoração de informação útil para a tomada de 

decisão”.

Para a OMS a avaliação é:

Uma maneira sistemática de aprender por meio de experiências e utilizar 
este aprendizado para melhorar as atuais atividades e promover um melhor 
planejamento,  escolhendo  cuidadosamente  entre  as  alternativas  para  as 
ações futuras. (apud SERAPIONI; LOPES; SILVA, 2014, p. 534).

O  conceito  avaliação  em  saúde  apresenta  diversas  definições  na 

literatura científica, no entanto há três pontos em comum, são eles:

a) é por meio da avaliação em saúde que se realiza um juízo de valor 

sobre a intervenção e sobre a sua capacidade de modificar a realidade;

b) é indispensável o rigor nos procedimentos de coleta de dados para 

se realizar a avaliação; 

c)  a  avaliação  é  considerada  como uma  ferramenta  para  se  tomar 

decisões.

Dentre  os  principiais  elementos  do  processo  avaliativo  -  objetos, 

momentos, critérios, função da avaliação, atores, desenho metodológico - citados 

por  Serapioni,  Lopes  e  Silva  (2014)  destacam-se  neste  momento  os  critérios 

avaliativos e os atores.
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Os critérios  avaliativos  são diversos,  é  oportuno neste  momento  da 

pesquisa, com base nas respostas fornecidas pelos entrevistados, definir quais são 

os  critérios  de  avaliação,  que  em última  análise  possibilitarão  uma  resposta  ao 

problema de pesquisa.

O critério da aceitabilidade pode ser verificado sob dois prismas, a ótica 

do usuário e o viés do profissional, esta perspectiva representa a adequação e a 

padronização  dos  serviços  pelas  diversas  categorias  profissionais.  A visão  que 

interessa a este trabalho é a do usuário,  pois  se refere a “aceitação social”,  ou 

conforme  Altieri: “a aceitabilidade permite verificar o grau de congruência entre os 

serviços  de  saúde  ofertados  e  os  valores  e  as  expectativas  dos  usuários  e  da 

comunidade”. (apud SERAPIONI; LOPES; SILVA, 2014, p. 539).

A humanização também é outro critério que adquiriu relevo nos últimos 
anos,  sendo  que  um  de  seus  principais  aspectos  envolvem  o  atendimento  às 
necessidades  individuais  e  coletivas,  mas,  principalmente,  o  relacionamento 
interpessoal.

No  que  se  refere  aos  atores  da  avaliação,  este  estudo  apresenta 
legitimidade,  tendo  em  vista  que  são  os  beneficiários  do  Sistema  de  Saúde 
(principais destinatários do atendimento) que estão fornecendo os elementos para a 
análise avaliativa e nos termos de Serapioni, Lopes e Silva (2014, p. 540): “De fato, 
no setor saúde, há um amplo consenso sobre a imprescindibilidade da incorporação 
da visão dos usuários dos serviços”.

Os próprios sujeitos agem como cidadãos conscientes da importância 
em fornecer dados para a avaliação.

O ciclo de avaliação passa por fases importantes, como por exemplo, a 
identificação do problema de pesquisa, a escolha do método para a coleta de dados 
e análise dos resultados.

A verificação dos resultados foi realizada por meio do método análise 
de  conteúdo,  o  material  coletado  demonstrou  resultados  importantes  sobre  a 
percepção do usuário do SUS sobre o atendimento prestado.

As  respostas  abaixo  podem  ser  agrupadas  em  duas  categorias: 
SAÚDE-INTEGRAÇÃO; SAÚDE-RELAÇÃO.

SAÚDE-INTEGRAÇÃO
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As  duas  primeiras  perguntas  realizadas  aos  entrevistados  foram 

referentes ao significado dos termos “saúde” e “doença”, as repostas apresentadas 

por eles demonstraram grande dificuldade para defini-los.

Os  pesquisados  utilizaram  palavras  genéricas  e  conceitos 

indeterminados para definir saúde e doença, como se verifica pelas falas:

“saúde é tudo”, “sem saúde a gente não faz nada”, “saúde é tudo de  
bão”, “saúde (...) você tá com Deus e se tá com Deus tá com tudo”.

Além  disso,  houve  hesitação  nas  respostas,  como  se  observa  nas 

respostas abaixo: 

Uai, doença...”, “Nossa, doença é...”, “eu não sou muito boa com as  
palavras.

 Além do que, para a conceituação dos termos (saúde-doença) foram 

apresentadas  histórias  de  enfermidades  vivenciadas  pelos  usuários  ou  por  seus 

familiares e sempre associadas com sentimentos positivos ou negativos:
 
quando o  meu filho  nasceu (...)  foi  o  melhor  dia  da minha vida”,  
“minha avó tem uns 4 anos que ela faleceu (...) ela sofreu muito”, “já  
fiquei muito doente (...) significava que eu estava morrendo”, “tinha  
uma filha que tinha duas hérnias na virilha (...) eu ficava triste porque  
ela não conseguia brincar.

 Outra ferramenta utilizada para suprir a dificuldade de expressão em 

relação  aos  temas  foi  a  definição contrario  sensu,  ou  seja,  ao  definirem saúde 

respondiam sobre doença e vice versa

Percebeu-se ainda uma forte ligação entre os conceitos saúde-doença 

com a área emocional, familiar e social das pessoas. 

Em relação  à  área  emocional,  os  entrevistados  discorreram saúde-

doença da seguinte forma: 

doença é muito triste para todo mundo (...) a gente fica fisicamente e  
psicologicamente abalado, a doença abala essa parte, tanto o físico  
quanto o emocional. Doença abala muito o psicológico, se o físico  
não está bom a mente não está não tem nada bom;

a gente tem saúde está mais disposta a tudo, a passear, a trabalhar,  
o contrario de doença que é tristeza, saúde é alegria porque você 
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está disposto de bem com a vida, com o corpo, com a mente”; “tem a  
vitalidade, (...) saúde é bem estar, não estar sentindo dor, (...) sem 
remeter dor e o sofrimento”; “eu sou feliz, sou alegre, eu agradeço a  
Deus, faço as coisas com vontade, sem medo, com vontade de lutar,  
vontade vencer, com motivação”tem que ter a cabeça boa em casa,  
no trabalho, a doença influencia no psicológico, quando está doente,  
fica triste e,  ainda mais quando a minha menininha fica doente a  
gente fica abatido, caído”“a saúde não afeta o emocional,  doença  
sim afeta, você estando com saúde você não precisa de mais nada,  
só de Deus”;“eu acordo assim preocupado com a saúde, ainda mais  
que eu estou com um probleminha de saúde, no estômago”; “estar  
doente complica, a gente fica triste, é isso que eu penso”; “a saúde  
não está boa, aí vem aquele monte de coisas na minha cabeça; 

O impacto da saúde- doença na vida social  foi  definida da seguinte 

forma:

“era  tudo  da  cabeça,  preocupação,  tive  que  fazer  tratamento  
psicológico,  eu falo assim a saúde é uma coisa muito importante,  
porque  se  você  está  doente  não  tem  ânimo  para  nada,  eu  não 
conseguia  fazer  nada  e  viver  normal”;  “a  gente  preocupa  com 
doença, (...) fica com o dia a dia afetado, bastante preocupante, (...)  
a gente fica sem disposição de trabalhar, fica pensando”“a doença é  
quando  você  está  sentindo  algum mal  que  está  te  afetando,  (...)  
doença retira do cotidiano”“tenho medo da doença me afetar perder  
o emprego, perder o serviço, eu fico desanimando, desânimo total,“  
saúde é quando você tem disposição para tudo, para fazer qualquer  
coisa, é a melhor coisa possível, se você tem saúde, você está de  
bem com a vida, você vive bem, alimenta bem”; ; “a gente é capaz  
de tudo, de viver bem, de trabalhar, de viver com as pessoas e com  
a gente mesmo”;

A influência na vida familiar revelou-se pelas respostas que se seguem:

vamos supor se um filho da gente fica doente, a gente não come,  
não bebe, fica doente junto com a criança o pai e a mãe também não  
come,  a  criança  não  come  desestrutura  todo  mundo,  vai  
arrebentando todo mundo”;  “a  gente  fica  angustiada,  dá  até  uma  
depressão na gente, é ruim, muito ruim, terrível é isso (...)prefiro ficar  
sozinho no meu quarto, fico mais deitado, não gosto de conversar,  
fico isolado até melhorar”; “quando eu tenho alguém na minha casa  
que está doente,(...) eu fico com a cabeça a mil”.“sem saúde a gente  
não faz nada, tem que ter a saúde para levantar cedo, ir trabalhar,  
levar os moleques na escola, correr atrás, sem saúde a pessoa fica  
decadente, não tem como fazer nada”; 
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Além  disso,  ficou  evidente  a  estreita  relação  entre  sentimentos 

positivos-saúde  e  sentimentos  negativos-doença  como  se  pode  ver  pelas 

expressões:

“doença  é  tristeza  e  saúde  é  alegria”,  “sem  saúde  a  gente  fica  
decadente”,  “com saúde você está de bem com a vida”;  “saúde é  
disposição”, “saúde é quando tem vitalidade”.

 Outros sentimentos expostos pelos usuários quando da definição de 

“saúde” e “doença”, respectivamente: harmonia, motivação, esperança, superação, 

alegria, produtividade e medo, ansiedade, preocupação, abalo emocional, tristeza, 

dor.  

 Fica patente que os usuários relacionam os termos “saúde” e “doença” 

muito mais com sensações e sentimentos do que com perdas e debilidades físicas, 

fica claro que o aspecto emocional de certa forma se sobrepõe ao físico e não se 

separa  dele.  Evidencia-se  também que  as  pessoas  não  conseguem definir  com 

clareza o que seja doença e tampouco o termo saúde, e quando conceituam os 

relacionam com as consequências emocionais e sociais das enfermidades físicas, 

evidenciando que o ser humano é visto de forma integral. Por isso, essa categoria foi  

denominada Saúde-integração.

 Em  relação  ao  atendimento  prestado  pelo  posto,  primeiramente 

questionou-se  o  que  seria  um  bom  atendimento  em  saúde,  as  falas  dos 

entrevistados demonstraram que esta resposta está muito mais relacionada com o 

aspecto interpessoal dos profissionais com os usuários do que propriamente com a 

competência técnica daqueles ou recursos físicos que a rede de saúde disponibiliza: 

“o  bom  atendimento  tem  que  ter  atenção  e  carinho”;  “Bom 
atendimento  tem  que  ter  atenção”;  “deve  um  profissional  ser  
atencioso, que dê atenção para o seu problema, que te examine”;  
“ser bem recepcionado (...) o médico tem que ser atencioso”; “bom  
atendimento é uma boa conversa”; “você é atendida, as pessoas são  
educadas, são legais, o médico atende você bem, (...)  jeito que o  
médico  te  explica  ele  passa  confiança  para  gente”;  “bom 
atendimento é a pessoa chegar e falar o que está sentindo, as dores,  
qual é a doença e ser tratada ali e ser atendida, não com rapidez,  
(...) ouve, dialoga, troca ideia, pede para fazer uns exames”; “bom  
atendimento,  é  a  pessoa  tratar  bem,  ter  educação,  respeitar  as  
pessoas,(...)  o  médico melhor  é  aquele que é atencioso”;  “o bom  
atendimento tem que ter a educação, o carinho que o povo tem, (...)  
mais  o  primeiro  lugar  é  atenção,  ser  carinhoso  com o trabalho”;“  
atendente trata a pessoa bem e dá atenção , ouve o que a pessoa  
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tem para falar, pergunta como ela está, o que ela está sentindo (...)  
quando  a  gente  vai  num  lugar  e  é  mal  atendido  a  gente  sai  
chateado”; “a doutora me tratou muito bem, me perguntou tudo, me  
explicou tudo”. Essa categoria foi denominada Saúde-Relação.

 

Posteriormente,  foi  perguntado  sobre  a  qualidade  do  atendimento, 

especificamente,  no  Ambulatório  Penha  I,  os  entrevistados  o  qualificaram  da 

seguinte maneira:

é um bom atendimento”: “o atendimento é bom, não tenho nada a  
reclamar”,  “é um posto bom,  venho aqui  direto”,”  o  posto é bom,  
minha  família  passa  por  aqui”.  Também se  disseram confortáveis  
para frequentarem o posto: “sou satisfeita, apesar de usar pouco o  
posto”, “o posto é confortável”, “o ambiente é agradável. 

 

Ao serem questionados sobre a resposta para as suas necessidades, 

assim responderam:
fui  atendida  super  bem  e  recebi  o  que  vim  buscar”,  “as  minhas  
necessidades  foram  satisfeitas”,  “as  minhas  necessidades  foram 
satisfeitas, tanto é que frequento aqui.

   Registre-se  uma  situação  curiosa,  quando  questionados  sobre 

qualidade do atendimento no Posto de Saúde, alguns entrevistados o qualificaram 

como “bom atendimento”:

a qualidade do atendimento no Ambulatório Penha I é boa (...) não  
tem nada a reclamar”;  “não tenho nada a queixar deste posto, eu  
venho aqui, os meus filhos também, minha mãe, os meus irmãos”; “o  
atendimento é bom, não tenho nada a reclamar,  me tratam bem”;  
“todas as vezes que eu precisei sempre fui bem atendida”; “todas as  
vezes que vim no Posto aqui fui bem atendida por todos.

   

No  entanto,  quanto  às  repostas  sobre  a  possibilidade  de 

recomendação  ou  não  do  Posto  Penha  I  para  familiares  e  amigos,  eles  assim 

disseram:

recomendaria  sim,  principalmente  para  quem  mora  perto  e  tem 
cadastro”; “recomendaria o posto porque tem um bom atendimento,  
tem  o  médico  que  procura,  é  diversificado”;  “recomendaria  para  
meus  familiares  e  amigos  para  coisas  mínimas,  para  levar  um 
exame, para coisas sérias não recomendaria”; “eu recomendo este  
posto  porque  está  aqui  na  Penha,  abrange  muitas  pessoas,  já  
pensou  eu  ir  no  Santa  Luzia  para  ser  atendido  (...)  teria  que  
atravessar a cidade e bater lá no Santa Luzia para ser atendido, de a  
pé  ainda  ou  de  ônibus  fica  bem  complicado”;  “eu  recomendaria  
porque a minha família mora aqui no bairro”; “recomendaria o posto  
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porque a minha família mora aqui no bairro”; “a minha família é tudo  
daqui, se bem que agora tem uma divisão, (...) recomendaria aqui,  
se bem que eu não conheço os outros postos.

 

Outro ponto que merece ser registrado são as respostas que definiram 

o atendimento como sendo bem, mas em comparação com a prestação em outros 

lugares. 

então o povo reclama de barriga cheia porque eles não entendem,  
eles acham que se eles chegam tem que ter aquilo que ele quer na  
hora que ele quer e não é assim que funciona”, “a gente não pode  
cobrar  muito  por  causa  do  Governo,  dos  Presidentes,  eles  não 
ajudam  como  deveria  ajudar,  mas  fazem  o  possível,  tem  muitos  
lugares que eu vejo, muitas reportagens, muitos casos, aqui sim é  
um bom lugar, que eu posso falar que aqui é bom, quando alguém 
falar que o lugar é ruim, que não presta, e porque não conhece lá  
fora”, acho que o posto é bom, comparando com outros lugares que  
a gente vê na televisão.

 

Saliente-se  a  utilização da expressão “não tenho nada a  reclamar”, 

após qualificarem o atendimento como sendo “bom”.

 Ocorre que a expressão “não tenho nada a reclamar”  remete muito 

mais  a  uma  situação  de  conformismo  do  que  um  sentimento  verdadeiro  de 

satisfação em relação ao atendimento. 

 Diante das respostas acima, a questão que paira é a seguinte: se os 

usuários se mostram satisfeitos com o atendimento prestado pelo posto e também 

afirmam que as suas necessidades foram satisfeitas, por que o recomendam para os 

seus conhecidos com tantas ressalvas?

 Sendo assim, numa interpretação sistemática das perguntas realizadas 

para os entrevistados, conclui-se que existe entre eles muito mais um sentimento de 

conformismo  e  resignação  em  relação  ao  atendimento  prestado  do  que 

propriamente satisfação.

  Outro  ponto  que  merece  destaque  trata-se  da  comparação  do 

atendimento  com  outras  localidades,  ficando  evidente,  que  neste  caso,  os 

entrevistados não se revelaram conscientes de sua titularidade como credores do 

direito à saúde, mas meros alvos do favor do Estado. 
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  Os  múltiplos  olhares  sobre  a  saúde,  os  vários  atores  sociais  que 

observam o sistema e ainda o contexto histórico e social fazem da avaliação em 

saúde um tema complexo segundo Serapioni, Lopes e Silva (2014). 

    Embora,  os discursos sejam provenientes das entrevistas realizadas 

apenas com um dos atores sociais (usuários), mesmo assim ele não se mostrou 

coerente,  apresentou  algumas  contradições,  o  que  revela  a  complexidade  do 

cotidiano em saúde. 

  No entanto, o estudo sobre a percepção dos usuários é extremamente 

importante para a avaliação em saúde, é certo que não é a única faceta para se 

analisar  a  qualidade  em  saúde,  mas  em  conjunto  com  a  eficácia  técnica  e  a 

racionalidade de gastos são essenciais para se conhecer a realidade.

   A percepção dos usuários do sistema de saúde sobre o atendimento 

revelou uma necessidade de humanização 

  Puccini e Cecílio (2014) argumentam que o conceito de humanização 

em  saúde  é  impreciso,  pois  o  conceito  de  humanidade  sempre  remete  ao 

questionamento sobre a essência do homem.

 No entanto, a resposta a esta questão não é simples, pois não pode 

ser dissociada das concepções políticas e ideológicas propostas pelo Estado.

 Outra justificativa para a noção vaga sobre humanização ocorre porque 

cada sujeito envolvido na relação de saúde tem a sua própria convicção sobre o que 

seja humanização.

 Para Puccini e Cecílio (2014, p. 113):

Muitos  sentidos  podem  ser  dados  a  humanização.  De  forma  geral,  ela 
aparece  como  a  necessária  redefinição  das  relações  humanas  na 
assistência e mesmo da compreensão da condição humana e dos direitos 
humanos,  segundo o entendimento de que os usuários tem o direito  de 
conhece e decidir sobre os seus diagnósticos e tratamento. 

 Uma  das  causas  da  problemática  atual  em  relação  à  falta  de 

humanização em saúde, é devido o foco demasiado dos profissionais de saúde na 

técnica e o desprezo para as questões subjetivas dos usuários.

Segundo Puccini e Cecílio (2014, p. 115):

(...)  a  língua  inglesa  possui  dois  termos  para  diferenciar  os  aspectos 
relacional, afetivo, dos aspectos técnicos; são elas to care e to cure,
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respectivamente. Enquanto o  to cure se restringe aos aspectos formais e 
técnicos do tratamento, to care  implica tradicionalmente certos valores e 
sentimentos: cuidado, engajamento, interesse, respeito e atenção.

Todos  os  entrevistados  enfatizaram  sobre  a  importância  de  serem 

ouvidos com atenção pelos profissionais,  de serem tratados com educação, com 

respeito por eles.

Pois, apesar dos usuários procurarem o Posto de Saúde em razão de 

enfermidades  físicas,  a  doença  instala-se  num  ser  humano  singular  e 

individualizado.

Ainda conforme a ideia dos mesmos autores: 

Mas uma condição é necessária para a obtenção da cura ou do bem estar 
do  atendido:  que  os  profissionais  estejam  em  centrados  na  situação 
específica daquele ser humano doente, ou, mais especificamente naquele 
indivíduo que pode apresentar desordens mais abrangentes que a simples 
perturbação física. (PUCCINI; CECÍLIO, 2014, p. 116).

A despeito  da  humanização  em  saúde  englobar  também  aspectos 

técnicos, os pesquisados apontaram para a relevância do aspecto relacional, para 

Puccini e Cecílio (2014), deve haver um equilíbrio na clássica separação clara entre 

corpo/alma.

Assim,  nos termos de Puccini  e  Cecílio  (2014,  p.  118):  “A ideia  de 

humanização da saúde demanda do profissional que converta a dimensão técnica e 

econômica de seu trabalho em dimensão relacional”.

A criação do SUS com os seus princípios e diretrizes previu a saúde 

como direito social e o princípio da participação social, que é uma das maneiras de 

se ouvir o cidadão.

Por meio da resposta dos pesquisados foram expostos as suas ideias, 

valores  e  crenças  acerca  do  atendimento,  investigou-se  a  maneira  com que  as 

pessoas, individual e coletivamente, deram significado à sua situação de usuário no 

SUS, evidenciando uma necessidade de serem ouvidos como indivíduos.

Para Traverso-Yepez e Morais (2004, p.  81),  “a desconsideração da 

subjetividade e da experiência de vida do paciente implica também uma série de 

consequências negativas para o relacionamento profissional/paciente”. 
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Portanto, a subjetividade interfere na relação dialógica entre usuário e 

profissional  de saúde,  este  deve estar  preparado para escutar  e dialogar  com o 

paciente usando um linguajar acessível.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento da presente pesquisa com os usuários do sistema 

de saúde do ambulatório Penha I demonstrou que o estudo processo saúde- doença 

é complexo.

Esta complexidade decorre da possibilidade de análise do tema sob 

vários prismas.

Sob o ponto de vista objetivo, a digressão histórica sobre as políticas 

sociais  no  Brasil  auxiliaram  na  compreensão  de  que  o  contexto  político-social 

vivenciado pelo Estado interfere diretamente nas ações e práticas de saúde.

Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que o SUS foi 

implementado  no  Brasil  com  a  finalidade  de  efetivar  o  direito  à  saúde, 

categorizando-o como direito social.

Este  sistema  complexo  apresentou  princípios  e  diretrizes 

organizacionais com a finalidade de responder aos anseios da população.

Tendo em vista a missão do SUS, questiona-se se as políticas sociais 

vigentes estariam de acordo com o escopo do constituinte.

Portanto, o direito à saúde depende de um conjunto de políticas sociais 

do Estado para ser concretizado.

Por  sua  vez,  as  políticas  públicas  devem  corresponder  às 

necessidades  da  população,  e  esta  tem as  suas  demandas  influenciadas  pelas 

transformações sociais.

 Essas  transformações  sociais  decorrem  de  mudanças  na  própria 

sociedade  que  interfere  nos  modos  de  viver  individual  e  coletivo.  A sociedade 

contemporânea  promove  uma  “padronização  da  vida”  que  compromete  a 
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subjetividade,  trazendo  incertezas  e  contradições  que  influenciam  também  nas 

necessidades em saúde.

Diante  desses  argumentos  teóricos,  percebe-se  a  presença  de  um 

raciocínio em círculos concêntricos, pois a subjetividade leva o homem a conhecer a 

si próprio e a relacionar-se com os demais, essas relações sociais são a base da 

sociedade, que elege os seus valores, dentre eles a saúde, que por sua vez tem por 

objetivo  suprir  as  necessidades  coletivas  e  individuais,  retomando  assim  a 

importância da individualidade.

A teoria da representação social permite um olhar sobre o sentido da 

doença-saúde num espaço no qual o discurso é reflexo das experiências individuais 

e coletivas vivenciadas.

O homem é um ser histórico, inserido num contexto social, dotado de 

subjetividade,  sendo necessária essa junção entre as duas realidades,  indivíduo- 

sociedade.  Existe  um  complemento  entre  a  história  pessoal  e  a  história  social  

humana.

A representação social tem identidade própria porque é uma produção 

de sentidos com fundamento na coletividade, a qual interpreta os fenômenos sociais 

sob o prisma da experiência coletiva, mas, principalmente, sob a ótica individual.

As teorias abordadas pelo trabalho foram no sentido de valorização do 

sujeito. Além disso, a revolução científica e tecnológica promoveram a objetivação 

dos institutos, inclusive da saúde, o que não comunga com a ideia do homem e sua 

subjetividade como o centro deste universo sanitário.

Corroborando  este  pensamento,  as  respostas  dos  entrevistados 

associaram a  individualidade  humana  com o  processo  saúde-  doença  e  com o 

atendimento prestado pelo SUS.

Sobre  o  processo  saúde-doença  ficou  evidente  a  visão  dos 

entrevistados sobre a integralidade do homem, o ser humano como sendo integral, 

uno, indivisível. Em nenhum momento, as enfermidades físicas foram dissociadas 

das  emoções, dos afetos e da vida social dos entrevistados.

Assim como o conceito preconizado pela OMS, os usuários também 

consideram o homem como uma unidade biopsicossomática.

De igual forma, ao serem questionados sobre o atendimento no posto 

de saúde, os pontos definidos como essenciais foram a necessidade de atenção, 
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educação, diálogo, comunicação, confiança entre os usuários e os profissionais, ou 

seja, questões ligadas ao aspecto relacional, as relações humanas.

E, é neste encontro entre as pessoas que o Eu se reconhece como 

sujeito e ocorre o resgate da subjetividade.

As ações e práticas em saúde propostas pelo SUS devem ter como 

objeto o respeito à singularidade e a humanização no cotidiano dos postos.

Este trabalho demonstrou a importância do resgate da singularidade, 

da pessoalidade e o cultivo dos vínculos.

A enfermidade escancara a fragilidade da condição humana, o cabe 

aos profissionais de saúde se prepararem para essa realidade.

A cura de uma enfermidade pelos profissionais nem sempre é possível 

no contexto da saúde, mas cuidar do paciente, em especial, relacionando-se com 

ele deve ser um dos objetivos de todos os profissionais de saúde.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA

Primeira Parte
1) Dados sócio econômicos 

a) nome:

b) idade:

c) sexo:

d) ocupação:

e) nível de escolaridade:

f) tempo em que frequenta o posto:

Segunda Parte

2) Questionário

a) Perguntas para se descobrir o significado do processo-saúde-doença.
 a.1) O que é doença para você. Fale livremente sobre isso. Dê exemplos

 a.2) O que é saúde para você? Fale livremente sobre isso Dê exemplos. 

b) Perguntas para conhecer sobre o nível de satisfação com o atendimento 
prestado pelo Posto de Saúde.

b.1) O que é um bom atendimento em saúde para você? Fale livremente sobre isso.

b.2) Como você se sente em relação à qualidade do atendimento?  Por quê? 

b.3) Você se sente confortável ao frequentar o Posto de Saúde?  Por quê? 

b.4) Você recomendaria este Posto para os seus conhecidos e familiares? Por quê? 
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b.5) A consulta foi realizada na hora e as suas necessidades foram satisfeitas? Se 

não foram satisfeitas, o que poderia ter sido diferente? .

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Meu nome é Patrícia Lopes Pereira Santos, sou servidora pública e aluna do 

mestrado na Unifacef - Centro Universitário de Franca, em Franca - SP.

Estou realizando uma pesquisa sob a orientação da Profa. Dra. Patrícia do 

Socorro Magalhães Franco do Espírito Santo, com o título A visão do usuário do 
SUS  sobre  o  atendimento  prestado,  o  nosso  objetivo  é  conhecer  o  nível  de 

satisfação do usuário do sistema se saúde no ambulatório Penha I,  em Passos - 

MG, bem como a experiência pessoal dos pacientes frequentadores deste Posto 

sobre o processo saúde- doença.

Gostaria de convidá-lo a participar desta pesquisa que será realizada: por 

meio  de  uma  entrevista,  com  duração  aproximada  de  15  minutos,  numa  sala 

reservada dentro do Ambulatório Penha I, mediante questionário dividido em duas 

partes,  a  primeira  referente  à  sua  qualificação  e  a  segunda  com  perguntas 

direcionadas a identificar a sua satisfação com o atendimento prestado pelo SUS, 

bem como a  sua  experiência  pessoal  sobre  o  processo  saúde-doença.  As  suas 

respostas serão gravadas para posteriormente serem analisadas. Enfatizo que a sua 

participação não é obrigatória e sua recusa em nada afetará o seu atendimento pelo 

Posto de Saúde.

Comprometo-me  a  preservar  sua  identidade  (o  seu  nome  não  será 

divulgado),  e  a  apresentação  do  conteúdo  das  suas  informações  não  será 

associada, em hipótese alguma, à sua pessoa.

Esclareço  que  você  não  receberá  nenhum  benefício  direto  por  sua 

colaboração, mas, os resultados desta pesquisa ajudarão a conhecer a realidade do 
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Posto de Saúde do Ambulatório Penha I, e por consequência poderão influenciar no 

atendimento prestado neste local.

Caso concorde em participar, solicito que assine este termo com o objetivo 

de documentarmos a sua decisão, esclareço ainda que a qualquer tempo você pode 

desistir de participar desta pesquisa, inclusive sem motivos expressos, e caso isso 

ocorra, não sofrerá qualquer tipo de prejuízo ou punição. 

Estou à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas referentes a 

esta pesquisa, ou caso prefira pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Instituição, da Unifacef, em Franca - SP, no programa de mestrado 

em Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional.

Certificado de Consentimento
Eu,................................………………….......……………………., RG nº..............., 

declaro  haver  recebido os esclarecimentos  acima e que pude fazer  perguntas  e 

esclarecer  minhas  dúvidas  a  respeito  do  assunto.  Aceito  participar  da  pesquisa 

acima referida, sob a responsabilidade da mestranda Patrícia Lopes Pereira Santos, 

conforme os critérios apresentados no termo de consentimento, sabendo que minha 

participação é inteiramente voluntária.  Autorizo a divulgação dos dados por  mim 

fornecidos entendendo que eles não poderão ser associados a mim. Entendo que 

receberei uma cópia deste termo assinado pela pesquisadora.

Passos,  ....... de ............................... de 2015.

Assinatura do Entrevistado:

Assinatura da Pesquisadora:
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ANEXO A - AUTORIZAÇÃO DO COMEP
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