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Editorial

Direito à Saúde: 25 anos 

No ano de 2013, completam-se 25 anos do direito à saúde, conquistados pela 
sociedade brasileira e consagrados pela Constituição Brasileira que, para isso, 

criou o Sistema Único de Saúde. Ao longo desses anos, podem ser contabilizados 
muitos avanços, destacando a notável ampliação da cobertura da atenção primária 
com impacto real sobre alguns indicadores epidemiológicos.   

Entretanto, os objetivos setoriais da saúde, relacionados à qualidade, à uni-
versalidade e à integralidade do SUS, não se concretizaram em virtude das contra-
dições existentes no interior do próprio modelo de desenvolvimento do País, hoje 
voltado ao fortalecimento do capital, do consumo e do mercado. 

A ocorrência de sucessivas crises nos países centrais e a subsequente redução 
dos direitos sociais impõem fortalecer no Brasil a defesa da saúde como direito so-
cial universal, enfrentando com veemência as contradições e empecilhos do projeto 
de desenvolvimento em curso. O acirramento das contradições impostas atual-
mente à efetivação do direito universal à saúde pode tornar irreversível o fenômeno 
da mercantilização e da financeirização do setor, assemelhando o modelo de saúde 
brasileiro ao excludente modelo americano, deficiente para os pobres, tecnológico, 
sofisticado e resolutivo para os que podem pagar. 

A busca da eficiência dos gastos em saúde, inspirada na vertente ‘gerencialis-
ta’, que, atualmente, ganha espaço no Brasil, não pode se sobrepor ao desafio de 
mudança do modelo de assistência proposto pelo SUS, que visa a garantir univer-
salidade e integralidade por meio da efetiva integração das suas redes assistenciais. 
Esse é o caminho para que não haja diferenças na qualidade do atendimento à 
saúde entre as populações cobertas e não cobertas pelos planos privados de saúde. 

As garantias de acesso, qualidade, presteza e uso dos serviços de saúde, de-
finidas a partir das necessidades dos usuários, devem prevalecer sobre a lógica da 
capacidade de pagamento. As redes organizadas com base na população do terri-
tório têm capacidade de proporcionar a integração dos serviços de assistência no 
espaço territorial, com vistas ao atendimento resolutivo integral das necessidades 
e demandas da população. Para isso, devem operar de forma integrada horizontal 
e verticalmente, envolvendo os diversos níveis de complexidade dos serviços de 
saúde. As tecnologias assistenciais estão sobejamente testadas, e a recente implan-
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tação do Cartão Nacional de Saúde poderá contribuir ao necessário gerenciamento 
articulado do setor público e entre este e o setor privado.

A consolidação da reforma sanitária deve cumprir uma agenda política que 
envolva todo o estado, sociedade e governo contra os desfechos que hoje ameaçam 
o SUS, conduzindo o setor público de saúde ao passado, quando era destinado 
exclusivamente à saúde dos pobres. O modelo que vem se consolidando no país 
provê mais lucros ao setor privado, seja por meio da cobertura de procedimentos e 
medicamentos de alto custo, que não consta entre os procedimentos obrigatórios 
dos planos de saúde, como também por meio de subsídios concedidos ao setor 
privado, em mecanismos de despesas tributárias e elisões fiscais camufladas. 

Entre os objetivos e estratégias dessa agenda pelo direito universal à saúde, 
devem ser incluídos como prioritários: a construção de novos consensos e arranjos 
sociais e políticos voltados a produzir novas alternativas de política econômica e tri-
butária e o redirecionamento do processo de desenvolvimento. O foco do processo 
de desenvolvimento deve ser deslocado dos interesses do mercado e do consumo 
para os objetivos dos direitos e das políticas sociais.

Sob tal perspectiva, os movimentos sociais e a sociedade, em geral, devem 
atentar para a formação de uma massa crítica que avance nas bases estruturais 
necessárias à consolidação dos direitos sociais. Ampliar a presença política da socie-
dade, dos trabalhadores e das organizações sociais na saúde de forma a promover 
a consciência sanitária e a ação política sobre os direitos sociais. Será necessário 
mudar a concepção que a sociedade e o estado têm com relação ao SUS, seja por 
desconhecimento, pela ausência de consciência de direitos ou mesmo por orien-
tação da informação da imprensa, que sabidamente age na contra-hegemonia dos 
direitos sociais ou explicitamente defende a privatização do setor.

A melhoria da qualidade dos serviços de saúde requer a solução definitiva do 
problema do financiamento sustentável e suficiente para o SUS. Outro ponto para 
essa agenda política é reverter a lógica de favorecimento do mercado setorial, que, 
desde 1968, recebe benefícios por meio da renúncia fiscal. Isso significa inverter 
a ajuda que o Estado brasileiro oferece ao crescimento e fortalecimento do setor 
privado em benefício do setor público. 

Por fim, dado o desequilíbrio atual, que se deve à dependência do setor pri-
vado, essa agenda deve considerar o aumento da governabilidade do Estado sobre 
o setor privado de saúde, para além do que vem sendo realizado pela ANS, a partir 
das bases preconizadas pela Constituição, de forma a tornar o Sistema de Saúde 
realmente ÚNICO.

A Diretoria Nacional
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Editorial

Right to Health: 25 years

In the year 2013, we celebrate 25 years of the right to health, conquered by Bra-
zilian society and enshrined in the Brazilian Constitution that, for its purpose, 

has created the Sistema Único de Saúde (SUS) – Unified Health System. Over the 
years, many advances can be recorded, highlighting the remarkable expansion of 
coverage of primary care with real impact on some epidemiological indicators.

However, the goals of the health sector, related to the quality, completeness 
and universality of SUS are not materialized because of the contradictions within 
the very model of development of the country, today aimed at strengthening capi-
tal consumption and market.

The occurrence of successive crises in the core countries and the subsequent 
reduction of social rights impose strengthening the defense of universal health care 
in Brazil as a social right, facing up vehemently contradictions and setbacks of the 
development project underway.

The intensification of the contradictions currently imposed on ensuring the 
universal right to health can turn the phenomenon of mercantilization and finan-
cialisation of the sector irreversible, making the Brazilian health model similar to 
the exclusionary American model, deficient for the poor, technological, sophistica-
ted and decisive for those who can afford.

The quest for efficiency in health spending, inspired on the ‘managerialist’ 
trend which is currently gaining ground in Brazil, cannot be superimposed on the 
challenge of changing the model of care proposed by SUS, which aims to ensure 
universality and comprehensiveness through the effective integration of their care 
networks. That is the way so there are no differences in the quality of health care 
between populations covered and not covered by private health plans.

The guarantees of access, quality, timeliness, and use of health services, de-
fined from users’ needs, should prevail over the logic of ability to pay. Organized 
networks based on the population of the territory have the ability to provide in-
tegration of care services in the territorial space, aiming the full and decisive assis-
tance service of the needs and demands of the population. For this purpose, they 
should operate horizontally and vertically integrated, involving various levels of 
complexity of health services. Assistive technologies are widely tested, and the re-
cent implementation of the National Health Card can contribute to the necessary 
management articulated in the public sector and between it and the private sector.
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The consolidation of health reform must fulfill a political agenda that invol-
ves the entire state, society and government against the outcomes that threaten the 
SUS, leading the public health sector to the past, when it was intended solely to 
the health of the poor.  The model that has been consolidating in the country pro-
vides more profits to the private sector, either through coverage of procedures and 
high cost medications, which is not among the mandatory procedures of health 
plans, as well as through subsidies awarded to private sector by mechanisms of tax 
expenses and tax elisions camouflaged. 

Among the objectives and strategies of this agenda for universal right to heal-
th should be included as priorities: building consensus and new social and political 
arrangements aimed at producing new alternatives of economic and tax policy 
and redirection of the development process. The focus of the development process 
should be shifted from the interests of the market and consumption to purposes of 
rights and social policies.

Under this perspective, social movements and society in general should pay 
attention to the formation of a critical mass that advances in structural foundations 
necessary for the consolidation of social rights. Should expand political presence 
of society, workers and social organizations in health in order to promote health 
awareness and political action on social rights. It will be necessary to change the 
conception that society and the state have in relation to the SUS, either through 
lack of awareness of rights or even through orientation information from the press, 
who knowingly acts in counterhegemony of social rights or explicitly stands up for 
the privatization of the sector.

Improving the quality of health services requires a permanent solution to the 
problem of sustainable and sufficient funding for the SUS. Another point to this 
political agenda is to reverse the logic of favoring sectoral market, which, since 
1968, receives benefits through tax breaks. This means reversing the aid that the 
Brazilian state provides to growth and strengthening of the private sector for the 
benefit of the public sector.

Finally, given the current imbalance, which is due to the dependence of the 
private sector, this agenda should consider the increasing the governability of the 
state over the private health sector, beyond what has been done by the Agência 
Nacional de Saúde (National Health Agency) – ANS, as of bases recommended by 
the Constitution in order to make the health system really UNIFIED.

The National Board
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Apresentação

Com o primeiro fascículo do 37º ano da revista Saúde em Debate, já teríamos 
motivos suficientes para começar 2013 com muita comemoração. Como se 

isso não bastasse, com o ingresso da revista no projeto SciELO (Scientific Eletronic 
Library Online), os motivos se multiplicam. Para além do reconhecimento, ficamos 
gratificados pelo fato de que os artigos publicados em nossa revista terão um alcan-
ce incomparavelmente maior.

Mas esse não é o único benefício que nossos leitores terão com o histórico 
passo dado pela Saúde em Debate: uma série de inovações e melhorias está sendo 
implantada, já a partir do presente número. A ampliação do Corpo Editorial e 
do grupo de consultores ad hoc, com a inclusão de novos membros nacionais e 
internacionais (o que possibilitará, inclusive, que a revista venha a publicar mais 
abordagens internacionais), e a qualificação de todo o processo de revisão de artigos 
e de produção da revista são alguns desses aspectos. Mas o leitor notará que existem 
muitas outras inovações. 

Mais do que nunca, precisamos contar com nossos habituais autores, assim 
como ampliar esse espectro no sentido de valorizar ainda mais a revista. E, claro, 
contamos com a colaboração, sempre fundamental, de nossos consultores/reviso-
res, pois é o seu trabalho, de extrema dedicação, que fornece ao leitor uma seleção 
de artigos de alta qualidade científica e política. 

Este ano inauguramos uma nova temática para as capas do volume 37, inspi-
rada em festas e comemorações populares deste nosso imenso, rico e diverso país, 
entendendo que as mesmas são parte de uma ampla concepção de saúde como 
cultura e qualidade de vida. A ilustração deste número homenageia a ‘fincada do 
mastro’, na Festa de São Benedito, em Barra do Jucu, no estado do Espírito Santo, 
acompanhada, como manda a tradição, pelas Bandas de Congo, que são típicas 
não apenas nas terras capixabas, mas em muitas regiões do país. 

Boa leitura!

Paulo Amarante
Editor Científico
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Presentation

With the first issue of the 37th year of Journal Saúde em Debate, gladly we 
would have enough reasons to start 2013 with much enthusiasm. As if that 

were not enough, with the admission of the magazine into the project SciELO   
(Scientific Electronic Library Online), the reasons multiply. Far beyond the recog-
nition, we are gratified by the fact that the articles published in our magazine will 
attain unparalleled scope.

Nevertheless that’s not the only benefit that our readers will have with the 
historic step made by Saúde em Debate: a series of innovations and improvements 
is being implemented, starting with this number. The expansion of the Editorial 
Board and the ad hoc advisory group, with the inclusion of new national and in-
ternational members (which will allow, including, that the journal may publish 
more international approaches), and the qualification of the whole review process 
of articles and production of the magazine are some of these aspects. But the reader 
will notice that there are many other innovations

More than ever, we must rely on our usual authors, as well as extend this 
spectrum in order to further enrich the magazine. And, of course, we rely on the 
collaboration, always essential of our consultants / reviewers, because it is their 
work, with extreme dedication, which provides the reader with a selection of high-
quality scientific and policy articles.

This year we have opened a new theme for the covers of volume 37, inspired 
by popular festivals and celebrations of our immense, plentiful and diverse coun-
try, understanding that they are part of a broader concept of health as culture and 
quality of life. The illustration of this issue honors the ‘stuck mast’, in the Feast of 
St. Benedict the Moor in Barra do Jucu in the state of Espírito Santo, accompa-
nied, as tradition dictates, with the Bands of Congo, which are typical not only in 
the capixaba lands, but in many parts across the country. 

Enjoy your reading!

Paulo Amarante
Scientific Editor
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Promoção da saúde e prevenção de incapacidades 
funcionais dos idosos na estratégia de saúde da família: a 
contribuição da fisioterapia

Health promotion and prevention of functional disability in elderly due family health 
strategy: the contribution of the physical therapy

Giovanni Gurgel Aciole1, Lucia Helena Batista2

RESUMO A procura de idosos por serviços de saúde costuma ocorrer quando estes são 
acometidos por limitações importantes e/ou necessitam de assistência devido à redução 
da força muscular e a incapacidades funcionais. Tal momento é fundamental para que 
profissionais da saúde, particularmente fisioterapeutas, amenizem o enfraquecimento 
muscular e reduzam as incapacidades e dependências. O presente artigo expõe ações de 
promoção da saúde e prevenção das incapacidades funcionais na terceira idade para que 
as equipes de saúde da família possam estimular os idosos a mudarem seus hábitos e vive-
rem suas vidas com melhor qualidade. Espera contribuir para a incorporação das práticas 
fisioterapêuticas entre as equipes de saúde.

PALAVRAS CHAVE: Idosos; Incapacidade Funcional; Fisioterapia; Saúde da Família; Saúde 
Pública.

ABSTRACT The demand for health services for elderly often occurs when already suffering 

from significant limitations and/or require assistance due to decreased muscle strength and 

functional disability. Critical time for health professionals, particularly physiotherapists, allevia-

ting muscle weakness and reduce disability and dependency. This paper presents the actions of 

health promotion and prevention of functional disability in old age, so that the family health 

teams can stimulate the elderly to change their habits and live a life with better quality. Expected 

to contribute to the incorporation of physical therapy practices among health staff.

KEYWORDS: Elderly; Functional Disabilities; Physical Therapy; Family Health; Public Health
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Introdução 

O envelhecimento da população é um fenômeno de 
amplitude mundial crescente (GREENLUND; NAIR, 
2003). A Organização Mundial da Saúde (OMS), por 
exemplo, prevê que em 2025 existirão 1,2 bilhões de 
pessoas na terceira idade, sendo que os muito idosos 
(com 80 ou mais anos) constituem o grupo etário de 
maior crescimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DA SAÚDE, 2001). No caso brasileiro, este é um fe-
nômeno de magnitude e importância crescentes, pois 
a população com idade igual ou superior a 60 anos já 
é da ordem de 15 milhões de habitantes e se prevê que 
este número praticamente dobre antes de decorrida 
mais uma década. Com a transição de uma população 
jovem para uma população envelhecida, há uma altera-
ção do panorama epidemiológico relativo a morbidade 
e mortalidade, com o aumento na prevalência das do-
enças crônicas não transmissíveis expressando a maior 
proporção de pessoas idosas portadoras dessas doenças 
(FREITAS et al, 2002). O predomínio das doenças 
crônico-degenerativas e suas complicações implicam 
duas consequências importantes: explosão da demanda 
de utilização dos serviços de saúde (CHAIMOWICZ, 
1997) e geração de alto custo social e econômico, prin-
cipalmente para os sistemas de saúde, especialmente 
pelo número de internações com tempo aumentado de 
permanência nos leitos (RENNO, 2003).

Em suma, o envelhecimento das populações é um 
dos mais importantes desafios para a saúde pública con-
temporânea, especialmente nos países em desenvolvi-
mento como o Brasil, onde o envelhecimento ocorre em 
um ambiente de pobreza e grande desigualdade social. 
Daí a necessidade do desenvolvimento de políticas de 
saúde adequadas à realidade desses indivíduos, para que 
envelheçam com saúde (LIMA-COSTA; BARRETO, 
2003; BENETTI et al, 2008).

Para isso, além do conhecimento das condições 
de saúde dessa população, devem-se conhecer, tam-
bém, quais são as alterações decorrentes do processo 
de envelhecimento para que os profissionais da saúde 
possam atuar assistindo e prevenindo de forma a dimi-
nuir os riscos de possíveis consequências causadas por 
essas mudanças. Uma dessas consequências, que aqui 

destacaremos, é a incapacidade funcional. Há necessi-
dade de uma compreensão mais abrangente das altera-
ções advindas do processo de envelhecimento que con-
duzem a tal disfunção (ROSA et al, 2003), no interesse 
de se apontarem ações de prevenção.

Além dessas necessidades, buscamos refletir sobre 
a atual configuração das políticas de atenção à saúde do 
idoso, apontando que também se direcionem ao enfren-
tamento das incapacidades funcionais – o que significa 
a ampliação da família da saúde, pela incorporação das 
práticas de fisioterapia na atenção primária.

A política de saúde para a terceira idade: 
promoção da saúde, prevenção de incapaci-
dades funcionais e integralidade da atenção 
em idosos na estratégia de saúde da família

O Brasil vem conquistando importantes avanços no 
campo da saúde. O processo de construção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Consti-
tuição Federal de 1988 e pelas Leis Complementares, 
vem gradativamente ocorrendo sobre os pilares da uni-
versalização, da integralidade, da descentralização e da 
participação popular (ACIOLE, 2006; SILVESTRE; 
COSTA NETO, 2003), mas até 1999 nenhuma po-
lítica específica para os idosos havia entrado em cena.

Sob o aspecto da normatização e legislação, e do 
reconhecimento do direito à saúde, o envelhecimento se 
encontra largamente protegido no Brasil, havendo di-
versas diretrizes a serem seguidas (MOTTA; AGUIAR, 
2007). Destaquemos os três principais marcos normati-
vos da proteção à saúde do idoso:

1. Lei Orgânica da Saúde (n° 8080/90) – Den-
tre seus princípios, destacam-se a preservação da 
autonomia, da integridade física e moral da pes-
soa; a integralidade da assistência; e a fixação de 
prioridades com base na epidemiologia, regula-
mentando o direito à saúde, na forma de um sis-
tema nacional hierarquizado e de proteção social. 
Inclui, ainda que não o mencione explicitamente, 
o cuidado e a promoção da saúde aos indivíduos 
da terceira idade.
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2. Estatuto do Idoso – Instituído pela Lei 10741 
de 1998, enfatiza a interface entre a interseto-
rialidade e o direito à saúde. No seu Artigo 24, 
por exemplo, reforça a estruturação do direito e 
da atenção à saúde dos idosos, por intermédio do 
SUS, garantindo-lhes o acesso universal e igualitá-
rio, em conjunto articulado e contínuo das ações 
e serviços, para a prevenção, promoção, proteção 
e recuperação da saúde.

3. Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) 
– Instituída em 1999, em decorrência de medi-
das político-institucionais comemorativas do Ano 
Internacional do Idoso em 1998, fundamenta a 
ação do setor saúde na atenção integral à popula-
ção idosa, em conformidade com a Lei Orgânica 
do SUS. Tem como propósitos basilares a promo-
ção do envelhecimento saudável; a manutenção e 
a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional 
dos idosos; a prevenção de doenças; a recuperação 
da saúde dos que adoecem; e a reabilitação daque-
les que venham a ter a sua capacidade funcional 
restringida, de modo a garantir-lhes permanência 
no meio em que vivem, exercendo de forma inde-
pendente suas funções na sociedade.

Ainda em 1999, o Ministério da Saúde, premido 
pela aprovação do Estatuto do Idoso um ano antes e 
considerando a necessidade de o setor saúde dispor de 
uma política devidamente expressa relacionada à saú-
de do idoso, agindo em conformidade com a proposta 
de política do idoso pelo Conselho Nacional de Saúde, 
instituiu a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI). 
Por meio desta, fica determinado que se promovam 
a elaboração ou a readequação de planos, programas, 
projetos e atividades na conformidade das diretrizes e 
responsabilidades nela estabelecidas de forma a garantir 
a integralidade da atenção à saúde dos idosos, calcada 
em práticas integrativas de atenção e promoção da qua-
lidade de vida (BRASIL, 1999).

A promoção da saúde é um marco norteador da 
saúde pública a partir dos anos 1970. Desde então, vem 
evoluindo e consolidando-se como um princípio orde-
nador das ações e políticas de saúde (BUSS; CZERES-
NIA, 2004). No cenário mundial, a discussão acerca da 

promoção da saúde foi fortalecida por eventos interna-
cionais em que foram sendo lançadas novas propostas 
na redefinição das políticas públicas, direcionando um 
novo olhar para o contexto da saúde, visando recons-
truir uma estrutura ético-normativa e jurídico-institu-
cional que atendesse as reais necessidades da população 
nas questões de saúde enquanto direito de cidadania 
(ACIOLE, 2006; MACHADO et al, 2007).

A integralidade no cuidado – tanto de pessoas 
como de grupos e coletividades – pode ser definida 
como um conjunto de ações que integrem medidas 
curativas e assistenciais, preventivas e promocionais. 
Em ambos os casos, é preciso perceber e compreender o 
usuário como sujeito holístico, ou seja, histórico, social 
e político, articulado ao meio ambiente, à sociedade na 
qual se insere e em seu contexto familiar (MACHADO 
et al, 2007). Sob o enfoque da integralidade, portanto, 
o cuidado comunitário do idoso pode basear-se, espe-
cialmente, na família e na atenção básica de saúde, por 
meio das unidades de saúde, sob a estratégia da saúde 
da família: primeiros níveis de contato com a rede de 
serviços, que devem representar, para o idoso, o vínculo 
com o sistema de saúde (SILVESTRE; COSTA NETO, 
2003).

Perante os desafios postos pela integralidade do 
cuidado, o Ministério da Saúde assumiu a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), visando à reorganização do mo-
delo tradicional por intermédio da reesquematização da 
atenção básica à saúde, porta de entrada e primeiro con-
tato do usuário com o sistema de saúde (SILVESTRE; 
COSTA NETO, 2003). A proposta da ESF é de im-
plementar uma nova dinâmica para a organização dos 
serviços básicos de saúde, desde a sua relação com a co-
munidade, com os princípios de adscrição de clientela, 
territorialização e busca ativa de clientela, até a integra-
ção com os demais níveis de complexidade, de modo a 
garantir acesso a todos os níveis de complexidade que a 
atenção – individual ou comunitária – requeira.

Tendo como objetivos a criação de vínculos de 
compromisso e de responsabilidade compartilhados 
entre os serviços de saúde e a população, a ESF se afi-
gura como o dispositivo por excelência para o alcance 
da integralidade da atenção, na forma de equipes mul-
tiprofissionais e de uma relação matricial e de referência 
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com os demais níveis do sistema de saúde. Uma das de-
mandas da ESF é o retorno da inclusão da família como 
partícipe do processo saúde-doença, e em cujo espaço 
busca-se o desenvolvimento de ações preventivas, cura-
tivas e de reabilitação (OLIVEIRA; SPIRI, 2006).

Uma das críticas recorrentes ao arranjo das prá-
ticas de saúde predominantes diz respeito à ênfase na 
assistência. A criação do SUS já consegue modificar 
este arranjo institucional, mas ainda não transformou 
as práticas dos serviços de modo a articular a prevenção 
e a assistência de modo significativo. Como interrogam 
Silvestre e Costa Neto (2003): Em que a lógica assis-
tencial se distancia da lógica da prevenção? Sob a pers-
pectiva da atenção às pessoas, podemos constatar que a 
assistência é demandada a partir de uma experiência de 
sofrimento e de uma leitura de ser possível encontrar 
alento para tal sofrimento em um serviço de saúde. Já 
as ações preventivas se antecipam à experiência indivi-
dual de sofrimento. Elas atuam ainda no silêncio dos 
órgãos. São possíveis porque nosso conhecimento sobre 
as doenças (que causam alguns sofrimentos) permitiu 
antever riscos ou mesmo reconhecer precocemente uma 
doença antes mesmo que ela gere qualquer sofrimento.

Nesse sentido, a procura dos idosos por serviços de 
saúde – que ocorre, na maioria das vezes, quando já es-
tão em sofrimento – pode favorecer a obtenção de dados 
a respeito das causas de tais acometimentos, mas pode 
ser a ponta da cadeia de eventos que associa as demais 
medidas de saúde, como prevenção, promoção e reabi-
litação. Portanto, serviços como os da ESF podem ser 
a ponte entre assistência, prevenção e promoção, desde 
que os profissionais ali inseridos se proponham a atuar, 
primeiramente, de forma assistencial e, posteriormente, 
mediante às causas relatadas, com as demais medidas de 
atenção (SILVESTRE; COSTA NETO, 2003).

Uma importante evidência para essa proposta se 
encontra no fato de que estudos identificam uma maior 
prevalência de consultas médicas entre os idosos resi-
dentes em áreas atendidas por Unidades de Saúde (US) 
com estratégia de Programa Saúde da Família (PSF) 
nas regiões Sul e Nordeste (RODRIGUES et al, 2009), 
bem como em São Paulo (GOLDBAUM, 2005), quan-
do comparadas ao tradicional, indicando que esse mo-
delo de atenção promove um maior acesso dos idosos. 

O reconhecimento de que os idosos não somente po-
dem, mas também desejam receber novas informações 
relacionadas ao cuidado com sua saúde (DIOGO; 
CEOLIM; CINTRA, 2000), é essencial à proposta de 
projetos que visam a ajudá-los a envelhecer de forma 
saudável e junto de suas famílias.

A obtenção de dados de caracterização da quali-
dade de vida e bem-estar dos idosos, sob o ponto de 
vista dos próprios, é um dado que pode ser fundamen-
tal para dinamizar medidas adequadas a essa popula-
ção, que permitam o alcançar de um envelhecimento 
bem sucedido (SOUZA; GALANTE; FIGUEIREDO, 
2003). Informações sobre as condições de saúde dos 
idosos e seus determinantes, assim como suas deman-
das e padrões de uso de serviços de saúde, são funda-
mentais para orientar políticas de saúde voltadas a essa 
população. Estudos epidemiológicos de base populacio-
nal, ou seja, aqueles que investigam idosos residentes 
na comunidade fornecem esse tipo de informação, mas 
ainda são raros no Brasil (LIMA-COSTA; BARRETO, 
2003).

Queda da força muscular e incapacidade 
funcional

Há várias alterações estruturais associadas ao proces-
so de envelhecimento (EVANS, 1999), que incluem, 
além da degeneração dos processos homeostáticos 
como digestão e absorção, mudanças em componen-
tes físicos como força muscular, equilíbrio e audição. 
Dentre as principais alterações musculares, uma das 
mais graves é a queda ou diminuição na força mus-
cular (WILLMORE; COSTILL, 2000). A capacidade 
da musculatura esquelética de gerar força declina pro-
gressivamente com a idade, embora não seja devida 
ao processo de envelhecimento; inicia-se, na verdade, 
por volta dos 20 anos de idade. (FRONTERA et al, 
2000; ZACHWIEJA; YARASHESKI, 1999). Entre 
20 e 80 anos, há uma queda de 35% a 40% da massa 
muscular (EVANS, 1995a; LEXELL; DOWNHAM; 
SJOSTROM, 1986).

A queda na produção de força do idoso é con-
sequência da perda de massa muscular (sarcopenia) 
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(HAMEED; HARRIDGE; GOLDSPINK, 2002; 
EVANS, 1995b; THOMPSON, 1994), que ocorre 
principalmente com as fibras de contração rápida (Tipo 
II), gerando atrofia, ou seja, diminuição no diâmetro e 
no comprimento muscular (flexibilidade). Portanto, a 
massa muscular do idoso é menos flexível, mais lenta e 
mais fraca (SINAKI et al, 2001), gerando déficits fun-
cionais (SCOTT; STEVENS; BINDER-MACLEOD 
2001).

A redução da força muscular em idosos é a maior 
causa do aumento na prevalência de incapacidades 
funcionais (BEISSNER et al, 2000; EVANS, 1999). 
Rosa et al (2003) definem incapacidade funcional 
como a presença de dificuldade no desempenho de 
atividades da vida cotidiana. A fraqueza muscular re-
sulta em riscos aumentados de sofrimento de quedas 
(DAUBNEY; CULHAM, 1999). Se pessoas de todas 
as idades apresentam risco de sofrer queda, para os 
idosos, elas possuem um significado ainda mais re-
levante, pois podem levá-los à incapacidade, injúria 
e morte. Seu custo social é imenso e torna-se maior 
quando o idoso tem diminuição da autonomia e da 
independência ou passa a necessitar de institucionali-
zação (FABRÍCIO et al, 2004).

Cabe mencionar, ainda, que 5% das quedas re-
sultam em fraturas; 5% a 10% resultam em ferimen-
tos importantes, necessitando cuidados médicos, e, 
quando hospitalizados, permanecem internados o do-
bro do tempo se comparados aos que são admitidos 
por outra razão (PEREIRA et al, 2001). Sendo assim, 
a medida da capacidade funcional tem sido utilizada, 
progressivamente, como um novo indicador de saúde 
(FREITAS et al, 2002).

Tendo em vista que as incapacidades funcionais 
têm como causa primordial o enfraquecimento mus-
cular, exercícios que promovam aumento na força 
são imprescindíveis para a melhoria ou manutenção 
da qualidade de vida dessa população. Os exercícios 
de força trazem benefícios gerais à saúde do idoso, ou 
seja, aumentam a massa óssea (NELSON, 1994), me-
lhoram a flexibilidade, revertem o quadro de hiper-
tensão e frequência cardíaca alta e impedem a atrofia 
muscular. Os exercícios que promovem fortalecimento 
são considerados dos mais completos dentre as demais 

formas de treinamento físico (SANTARÉM, 2007a). 
De acordo com Santos (2000), a atividade física é re-
conhecida como um importante fator de promoção da 
saúde em todas as idades. Além disso, estudos como os 
de Hurley e Roth (2000) evidenciaram que as popula-
ções fisicamente ativas têm menor incidência de várias 
doenças crônicas, entre elas, a hipertensão arterial, a 
obesidade, o diabetes do tipo II, a dislipidemia, a oste-
oporose, a sarcopenia, a ansiedade e a depressão.

Prevenindo e cuidando da incapacidade 
funcional de idosos na Estratégia de Saúde 
da Família

Estudos comprovam que a realização de exercícios físi-
cos pode prevenir e/ou amenizar não só o enfraqueci-
mento, mas também o encurtamento muscular, melho-
rando, assim, a capacidade funcional de idosos. Frontera 
et al (1988), por exemplo, treinaram idosos com idades 
até 72 anos, durante 12 semanas. Obtiveram como re-
sultado um aumento de 5%, em média, da força mus-
cular por dia de treinamento. Esta taxa de aumento da 
força muscular, por sessão, é semelhante ao ganho de 
força de jovens com idades de 28 anos, em média, após 
semelhante protocolo de treinamento. Harridge, Kry-
ger e Stensgaard (1999) avaliaram o ganho de força pós 
programa de fortalecimento de participantes com ida-
des muito avançadas (85 a 97 anos). Eles realizaram um 
treinamento de resistência progressivo por 12 semanas e 
puderam verificar que a força máxima do músculo trei-
nado aumentou 107%, ou seja, mesmo em indivíduos 
muito idosos, há respostas positivas quanto ao aumento 
na força pós-treinamento. Outros estudos constataram 
que o aumento na flexibilidade e na força promove me-
lhora na capacidade funcional de idosos (RINGSBERG 
et al, 1999; BATISTA et al, 2009).

Pessoas idosas, no entanto, com frequência têm 
dificuldades para realizar exercícios aeróbios, mesmo 
que suaves como caminhar. Dor articular, vertigem, fal-
ta de equilíbrio e dispneia podem ser os fatores limitan-
tes nesses casos. Para essa população, os exercícios resis-
tidos estão sendo considerados os mais adequados não 
apenas pela possibilidade de realização, mas também 
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pelos seus importantes efeitos, incluindo a promoção de 
saúde cardiovascular (TAAFFE; GALVÃO; SHARMAN , 
2007) e, principalmente, pela promoção do ganho de for-
ça muscular. Além de prevenir problemas físicos, os exercí-
cios também podem promover melhoras no estado mental 
dos idosos (VERAS, 2009; BENETTI et al, 2008).

No Brasil, os exercícios de resistência com ido-
sos vêm sendo estudados e realizados por instituições 
como o Centro de Estudos em Ciências da Atividade 
Física (CECAFI), ligado à Universidade de São Paulo 
e ao Hospital das Clínicas. A este centro, a partir de 
2003, mediante convênio com a Fundação Faculdade 
de Medicina, o Instituto Biodelta passou a oferecer a 
sua Clínica de Exercícios Resistidos para atividades (FI-
LHO, 2007). Esse tipo de programa para idosos tem se 
mostrado muito eficiente e seguro, mesmo para pessoas 
muito debilitadas e com muitas comorbidades. Os apa-
relhos têm um sistema de alavancas para alívio de sobre-
cargas articulares, e graduação das amplitudes de movi-
mentos para atender a necessidades individuais. Além 
disso, permitem ativar todos os grupos musculares de 
maneira adequada, melhorando não só a força, mas 
também a flexibilidade dos músculos, pois trabalham 
na máxima amplitude de movimento articular (ADM) 
(SANTARÉM, 2007c).

O fato de configurarem um fenômeno associado 
ao processo biológico pode dar ao conjunto de modifi-
cações do envelhecimento um caráter ‘natural’, embora 
possa, e deva, ser objeto de políticas públicas de aten-
ção. Primeiro, pelo fato de que sua magnitude aumenta 
sensivelmente, e cada vez há mais pessoas demandando 
atenção aos acometimentos da senescência; e, segundo, 
porque dada a existência de medidas de prevenção e 
promoção da saúde no envelhecimento, torna-se im-
prescindível estabelecer e fomentar a implantação de 
ações de saúde para promover e manter o envelheci-
mento ativo. Tais ações já mereceram definições de po-
líticas e são direcionadas para a atenção com as incapa-
cidades funcionais e sua prevenção, configurando-se no 
contexto legal dos direitos dos idosos à saúde.

A despeito do fato de o processo de envelhecimen-
to não começar subitamente aos 60 anos, mas ser um 
processo natural que ocorre durante toda a vida – o que 
faz pensar suas alterações decorrentes serem ‘naturais’ –, 

devemos considerar que estas alterações podem ser in-
fluenciadas – positiva e negativamente – pelas nossas 
interações sociais, econômicas e de comportamento. 
Nesse sentido, Diogo et al (2000) propõem que idoso 
é um ser único que, ao longo da sua trajetória de vida, 
foi influenciado por eventos de natureza fisiológica, 
patológica, psicológica, social, cultural e econômica, 
os quais podem atuar sobre a qualidade de vida na 
velhice. Esta perspectiva singular permite pensar que 
as alterações advindas do processo de envelhecimen-
to ocorrem, mas que doenças e limitações não sejam 
apenas, e tão somente, consequências inevitáveis deste 
processo.

Um das razões é, cada vez mais, o reconhecimen-
to de que não devemos aceitar apenas a longevidade 
do ser humano como a principal conquista da huma-
nidade contemporânea, mas que cada ser humano te-
nha garantida uma vida com qualidade, felicidade e 
ativa participação em seu meio. As chamadas ‘coisas da 
idade’ não podem mais ser vistas como determinação; 
antes, como possibilidade de superação (SILVESTRE; 
COSTA NETO, 2003), pressuposto que Veras (2009) 
complementa, advogando que se devem desenvolver 
estratégias para postergar a morte o máximo possível, 
e retardar a evolução das doenças. Tudo com o firme 
propósito de levar a vida para o limiar mais próximo 
possível da máxima existência da espécie humana, 
com qualidade de vida, autonomia e independência.

Por isso, é necessário que os serviços de saúde 
atuem de forma preventiva, tanto para diagnosticar e 
diminuir os fatores de risco quanto para orientar sobre 
as alterações decorrentes do envelhecimento; ou mes-
mo reabilitar. Assumindo uma ampliação do cuidado, 
os serviços de saúde podem auxiliar não só os idosos, 
mas também sua família, a adotarem hábitos de vida 
saudáveis para que possam amenizar tais alterações e 
suas consequências, contribuindo para o acesso e a ob-
tenção de uma qualidade de vida que se sobreponha 
às incapacidades e aos limites aduzidos com a idade; 
isto é, atuando para ampliar os modos de andar a vida 
por parte dos indivíduos da terceira idade. Esta am-
pliação pode se traduzir, por exemplo, na formulação 
de diretrizes para uma política de saúde que amplie a 
composição das equipes com a incorporação de novos 
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saberes e práticas, entre elas, os profissionais da ativi-
dade e terapia física.

Considerar as colocações acima como motivadoras 
é um primeiro passo para a idealização de um trabalho 
por meio da ESF e de forma integral, utilizando a as-
sistência como uma ferramenta para que possamos agir, 
posteriormente, de forma preventiva. Contudo, como 
fazer isso se os idosos procuram as US por diversos fa-
tores? Não se pode desconsiderar a multicausalidade 
que conduz os idosos às US, mas pode-se, inicialmente, 
focar as atenções nos que procuram esses serviços, por 
exemplo, após terem sofrido quedas e/ou estarem aco-
metidos por incapacidades funcionais cujas importân-
cias já foram colocadas neste artigo, para que se possa, 
posteriormente, atuar no sentido de orientá-los em di-
versos aspectos, bem como propor a eles atividades que 
possam ajudá-los a prevenir tais eventos.

Fabrício et al (2004) realizaram um estudo que 
teve como objetivo investigar a história da queda re-
latada por idosos, identificando fatores possivelmente 
relacionados, assim como local de ocorrência, causas 
e consequências. Conseguiram acesso a 251 idosos, os 
quais foram, primeiramente, assistidos e, posteriormen-
te, submetidos a questionamentos sobre sua capacidade 
funcional (foram perguntados sobre sua dificuldade em 
caminhar e realizar Atividades da Vida Diária – AVDs). 
Este estudo revelou que 60% dos casos de queda ocor-
reram em virtude, também, de déficits funcionais. Es-
tudos desta natureza são demonstrações importantes de 
que a ida a uma consulta na unidade de saúde confere 
uma excelente oportunidade para que os profissionais 
desta área possam identificar as necessidades dos idosos 
após prestarem assistência, passando a incluir ações so-
bre os fatores predisponentes e tomando providências 
que objetivem preveni-los.

Mas após assisti-los e saber quais causa os con-
duziram a procurarem o serviço, como inseri-los em 
atividades que visam a prevenção? Uma das possibili-
dades é criar grupos de idosos, incorporando medidas 
de atividade física orientada. De acordo com Santarém 
(2007b), exercícios que possam ser realizados em gru-
po, como os de fortalecimento muscular, vêm sendo 
muito valorizados, e sua realização em grupos é uma 
grande oportunidade de socialização, proporcionada 

pelas sessões e pelo grupo, em que cada pessoa se sente 
companheira da outra, com um objetivo em comum, 
que é o treinamento e o condicionamento físico.

Uma experiência interessante de trabalho em gru-
po com os idosos foi realizada no Município de Fortim 
(CE). Há, neste município, trabalhos como o atendi-
mento nas Unidades de Saúde da Família, que promo-
vem ações e intervenções focadas na prevenção de do-
enças crônico-degenerativas e na realização de atividade 
física. Segundo o relatório da Câmara Técnica de Saúde 
do Idoso de 2006, existem outros enfoques importantes 
para o município implantar, dentre eles: fortalecimento 
da intersetorialidade; treinamento de cuidadores domi-
ciliares; atenção primária com ações realmente preven-
tivas com grupos de idosos, com orientações quanto a 
hipertensão, diabetes, socialização, problemas bucais 
etc.; socialização e promoção de saúde do idoso com 
atividades recreativas envolvendo a família; e, final-
mente, adequação das unidades de saúde para o atendi-
mento ao idoso, incorporando requisitos estruturais de 
acessibilidade e de ambiente favorável às necessidades 
específicas desta população.

Os trabalhos executados no referido município, 
como na maioria das Unidades de Saúde da Família, 
enfocam bastante a prevenção e as atividades em gru-
po, mas ainda necessitam de adequações. Uma dessas 
adequações poderia ser a implementação de exercícios 
físicos de resistência realizados por grupos de idosos, 
tendo em vista a melhora de força muscular e de capa-
cidade funcional.

Essa seria uma prática a ser desenvolvida por pro-
fissionais da atividade física, como fisioterapeutas e/ou 
educadores físicos. E estaria perfeitamente de acordo 
com as diretrizes das políticas de saúde, notadamente as 
de ampliação das ações da estratégia de saúde da família 
(BRASIL, 2005), as da Política Nacional de Promoção 
da Saúde (BRASIL, 2006) e, finalmente, as da proposi-
ção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
em 2008 (BRASIL, 2008).

A proposta dos NASF enseja a incorporação efe-
tiva de novas práticas – destaquemos a fisioterapia, a 
nutrição e a psicologia –, que estão excluídas do dese-
nho organizacional da proposta de equipes de atenção 
básica da ESF, e possibilita pensar e estimular a inserção 
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qualificada dos fisioterapeutas, que, atuando na lógica 
da promoção da saúde, e por meio do apoio matricial, 
pode qualificar sua atuação, rompendo com as amarras 
convencionais que os colocam sempre no ‘lugar’ da rea-
bilitação física sensu strictu (AVEIRO et al, 2011). Es-
tas são perspectivas que permitem pensar uma transfor-
mação qualitativa das ações de saúde e um redesenho e 
uma realocação do próprio núcleo de atuação que ainda 
predomina na formação desses profissionais, ensejando 
possibilidades de transformação da atenção à saúde da 
população brasileira, e, em especial, dos idosos.

Considerações Finais

As práticas de saúde ainda são predominantemente 
centradas na assistência e não na prevenção. Entre os 
usuários, é mesmo comum que a procura pelos serviços 
e ações dos sistemas de saúde seja para a correção de 
um problema ou para o alívio de algum acometimento, 
e mais raramente para obter informações. Embora, à 
primeira vista, a prevenção seja algo difícil de realizar, 
em se tratando do envelhecimento muscular, este pode 
e deve ser amenizado em qualquer idade para que os 
indivíduos permaneçam ativos fisicamente, realizando 
exercícios que promovam o aumento na força muscular.
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Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)/
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)

Health in the development proposal of the Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean (ECLAC) / Pan American Health Organization (PAHO)

Maria Lucia Frizon Rizzotto1

RESUMO Este trabalho de natureza documental buscou identificar as razões para a in-
corporação da saúde no projeto de desenvolvimento para os países da América Latina 
elaborado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) no início da 
década de 1990, e o papel atribuído ao setor saúde na proposta construída em conjunto 
com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), intitulada Salud, equidad y transfor-

mación productiva en América Latina y el Caribe. Foram utilizados como fontes documentos 
elaborados pela CEPAL e publicações conjuntas com com a OPAS. Dentre os resultados, 
destacam-se a visão da saúde como fator de desenvolvimento econômico e social, e a 
noção de enfoque integrado como principal argumento para a incorporação da saúde no 
novo marco de desenvolvimento regional, além da centralidade das categorias de equida-
de e produtividade nas referidas propostas. 

PALAVRAS CHAVE: CEPAL; OPAS; Desenvolvimento e Saúde; Equidade. 

ABSTRACT This work of documentary nature sought to identify the reasons for the incorpo-

ration of health in the development project for the Latin American countries prepared by the 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) in the early 1990s, and the 

role assigned to the health sector in the built proposition in conjunction with the Pan American 

Health Organization (PAHO), entitled Salud, equidad y transformación productiva en América 

Latina y el Caribe. It was used as source documents prepared by ECLAC and in combination 

with PAHO. Among the results, we highlight the view of health as a factor of economic and 

social development, besides   the notion of integrated approach as the main argument for the 

incorporation of health in the new framework of regional development, and the centrality of the 

categories of equity and productivity in these referred proposals.

KEYWORDS: ECLAC; PAHO; Development and Health; Equity.
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Introdução 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Ca-
ribe (CEPAL) foi criada em 1948 pelo Conselho Eco-
nômico e Social das Nações Unidas para coordenar e 
acompanhar as políticas direcionadas à promoção do de-
senvolvimento econômico dos países latino-americanos 
e reforçar as relações econômicas desses países entre si e 
com as demais nações do mundo. Em 1996, os governos 
dos Estados-membros definiram como tarefa central da 
CEPAL a 

[...] formulação, seguimento e avaliação de 
políticas públicas e a prestação de serviços 
operativos nos campos da informação especia-
lizada, assessoramento, capacitação e apoio à 
cooperação e coordenação regional e internacio-
nal. (COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006, 
p. 1).

No início dos anos 1990, em resposta aos pés-
simos resultados econômicos e sociais das políticas 
de ajuste colocadas em prática pelos países da região 
nos anos 1980 – considerados como uma década 
perdida1, a CEPAL apresentou uma nova proposta 
de desenvolvimento para a América Latina e o Cari-
be, sintetizada na publicação denominada Transfor-
mación Productiva con Equidad: la tarea prioritaria 
del desarrollo de América Latina y el Caribe en los 
años noventa (COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1990). Este 
texto orientou, nas décadas seguintes, a elaboração 
de documentos e políticas específicas para diferen-
tes áreas sociais, entre elas, a saúde. Para esta área, o 
documento base foi produzido em conjunto com a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e de-
nomina-se Salud, equidad y transformación producti-
va en América Latina y el Caribe2 (ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DA SAÚDE; COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, 1997).

Embora a CEPAL não seja a única instituição 
que produz análises e propostas para os setores eco-
nômicos e, mais recentemente, para os diferentes 
setores sociais, reconhecidamente é uma importante 
instituição regional que dá sustentação com refe-
renciais teórico-práticos para os governos dos dife-
rentes países da região. A relevância de se estudar as 
proposições da CEPAL para o setor saúde deve-se 
ao fato de essa instituição ter o peso que tem na 
orientação da área econômica dos governos dos pa-
íses latino-americanos, bem como ao entendimento 
que temos da relação de subordinação que os setores 
sociais historicamente têm em relação às políticas 
econômicas.

Assim, o presente estudo documental teve 
como objetivo identificar as possíveis razões para 
a incorporação da saúde no projeto de desenvolvi-
mento da CEPAL e o papel atribuído a este setor na 
proposta elaborada em conjunto com a OPAS no 
início da década de 1990. Buscou-se, ainda, com-
preender a aproximação da CEPAL (instituição que 
tradicionalmente se ocupa de aspectos econômicos) 
com a OPAS (que trata de questões relacionadas 
com a saúde), fato que apenas tangencialmente ha-
via ocorrido na década de 1960, no auge da plani-
ficação do desenvolvimento na região. Assim, iden-
tificar os enfoques teóricos e os campos de análise 
que fundamentaram o diagnóstico e a nova pro-
posta poderia contribuir para ajudar a explicar essa 
aproximação. Em nosso entendimento, a noção de 
enfoque integrado, a centralidade da categoria equi-
dade3 e a retomada do planejamento no período 
posterior à ofensiva neoliberal do Consenso de Wa-
shington se constituíram em fatores determinantes 
desse processo, sem que a CEPAL abandonasse as 
linhas centrais da sua visão de desenvolvimento.

1 O entendimento da década de 1980 como a década perdida baseava-se na análise de que, neste período, houve perda de dinamismo, desequilíbrio macroeconômico, 
ajuste de caráter regressivo, debilitamento do setor público e decréscimo de investimentos, que retrocederam aos níveis do início da década de 1970, provocando retrocesso 
econômico e social na maioria dos países da região latino-americana.
2 Este documento foi aprovado no XXV Período de Sessões da CEPAL, em abril de 1994, e pela XXIV Conferência Sanitária Pan-Americana da OPAS, realizada em setembro de 
1994, além das propostas terem sido apoiadas e incluídas no Plano de Ação da Cúpula das Américas, realizada em Miami, neste mesmo ano.
3 Uma análise crítica sobre a categoria ‘equidade’ pode ser vista no artigo de RIZZOTTO, M. L. F.; BORTOLOTO, C. O conceito de equidade no desenho de políticas sociais: 
pressupostos políticos e ideológicos da proposta de desenvolvimento da CEPAL. Interface, Botucatu, SP, v. 15, n. 38, p. 793-804, 2011.
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Saúde e desenvolvimento: o enfoque 
integrado

Na proposta de desenvolvimento da CEPAL, denomi-
nada Transformação Produtiva com Equidade (TPE), 
adotou-se a noção de enfoque integrado como perspec-
tiva de análise a partir da avaliação de que não tinham 
sido frutíferas as abordagens que tratavam as políticas 
econômicas e as políticas sociais como dois mundos se-
parados. Essa visão fragmentada teria levado a contra-
posições que não beneficiaram nem o crescimento nem 
a equidade, uma vez que as políticas não são neutras 
em termos distributivos e ambas poderiam influenciar 
o desenvolvimento econômico. Portanto, teria chegado 
o momento de superar a ideia de que a única finalidade 
da política econômica seria conseguir um crescimento 
adequado na esfera da produção, e à política social ca-
beria a tarefa de se ocupar de problemas relacionados 
com a distribuição. Assim, o uso do enfoque integra-
do permitiria o apoio recíproco e a complementação 
entre as medidas de fomento da competitividade e 
aquelas capazes de promover a coesão social, obje-
tivos centrais da proposta de TPE. No entendimen-
to da CEPAL, por meio do enfoque integrado seria 
possível [...] privilegiar aquellas políticas económicas 
que también favorezcan la equidad, y las políticas so-
ciales que consideren la productividad y la eficiência 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, 1997, p. 4).

O novo enfoque seria útil para o crescimento e o 
desenvolvimento econômico, uma vez que este resulta-
ria tanto da política econômica como da política social. 
Da mesma forma, a equidade social sofreria a influência 
da política social e dos efeitos da política econômica. 
Assim, era necessário […] un enfoque integrado que per-
mita que la política pública en su conjunto apoye, a la vez, 
la transformación productiva ambientalmente sostenible 
y la equidad (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997, p. 5).

Esse argumento seria particularmente relevante 
para a área da saúde, em face de que este setor desem-
penha uma dupla função: tanto é ‘um bem final’, ou 
seja, o seu consumo satisfaz necessidades, como é um 

‘bem de capital’, que contribui para a produção de ou-
tros bens finais.

A importância do enfoque integrado para a conse-
cução da proposta de TPE mereceu aprofundamentos 
da própria CEPAL, por meio de outros documentos 
publicados posteriormente como Equidad y Transfor-
mación Productiva: un enfoque integrado (COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, 2008, p. 1), onde destaca-se que [...] existen 
zonas significativas y todavía no bien exploradas donde 
equidad y transformación productiva se complementan y 
se refuerzan mutuamente. Para esta instituição, existiria 
uma complementaridade, ainda pouco explorada, entre 
as ações que visam ao crescimento econômico e aquelas 
que buscam maior equidade social em um horizonte de 
melhor produtividade do trabalho.

Além disso, outro aspecto precisaria ser levado em 
conta: a necessidade de conciliar crecimiento, equidad y 
democracia, pois 

[…] así como la equidad no puede alcanzarse 
en ausencia de un crecimiento sólido y soste-
nido, el crecimiento exige un grado razonable 
de estabilidad sociopolítica, y ésta implica, a 
su vez, cumplir con ciertos requisitos mínimos 
de equidad. (COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
2008, p. 2).

 Assim, a tarefa histórica daquele momento seria 
alcançar ambos os objetivos, aproximar a democracia 
dos princípios liberais de governabilidade e governança.

Dessa forma, a CEPAL entendia que estava se di-
ferenciando de muitos governos latino-americanos que 
colocaram ênfase nas políticas sociais e de organismos 
internacionais que formularam propostas visando a 
amenizar a pobreza, promovendo apenas o crescimen-
to econômico. O enfoque integrado teria como desa-
fio propor políticas que aproveitassem e reforçassem as 
complementaridades e debilitassem as oposições, redu-
zindo o eterno conflito entre crescimento e equidade, 
onde um avança à custa do outro.

No entendimento da CEPAL (2008, p. 4-5), en-
tre os três grandes conjuntos de políticas que levam à 
equidade, ou seja, o aumento do emprego produtivo, 
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o investimento em capital humano e as transferências 
de renda, somente o último se daria às expensas do 
crescimento. O investimento em capital humano, que 
envolve o investimento em saúde, embora de imediato 
possa significar […] el sacrificio de un nivel modesto de 
crecimiento en el presente en aras de un mayor crecimien-
to en el futuro, pero a la larga esa inversión beneficia la 
competitividad y la equidad., uma vez que saúde defi-
ciente levaria à subutilização do potencial capital hu-
mano do trabalhador, logo […] cuanto más saludable 
sea la fuerza de trabajo, mayor será también la produc-
tividad total de los factores en la productividad de bienes 
y servicios.

A reatualização da Teoria do Capital Humano, 
criada por Theodore W. Schultz na década de 1950, 
no coração do neodesenvolvimentismo, buscava expli-
car os ganhos de produtividade gerados pelo ‘fator hu-
mano’ na produção. Essa teoria ganha força na década 
de 1960, no interior de teorias que buscavam explicar 
o desenvolvimento/subdesenvolvimento. O investi-
mento em educação e o acúmulo de habilidades emer-
gem como fatores para a superação da pobreza e a pro-
moção do desenvolvimento econômico (SCHULTZ, 
1973). Na década de 1990, a CEPAL recoloca essa 
teoria no centro de sua proposta de TPE.

A Transformação Produtiva com Equidade 
(TPE)

O documento que fundamentou as proposições da 
CEPAL a partir da década de 1990 – Transformación 
Productiva con Equidad: la tarea prioritaria del desar-
rollo de América Latina y el Caribe en los años noventa 
– parte da análise dos ensinamentos apreendidos com 
as crises econômicas da década de 1980 e apresenta 
uma proposta de desenvolvimento para os governos 
dos Estados-membros, sintetizada no desafio comum 
a todos os países da região de transformarem ou atuali-
zarem as estruturas produtivas no marco das condições 
econômicas (lógicas de acumulação e a nova divisão 
internacional do trabalho), tecnológicas (sociedade do 
conhecimento – o capital humano) e sociais (estabili-
dade e coesão) da economia global.

A CEPAL parte do princípio que a região tem 
condições de superar o seu atraso em relação às outras 
partes do mundo se fizer melhor uso dos recursos e van-
tagens que possui. Sua proposta de TPE se fundamenta 
em uma concepção atualizada de desenvolvimento – o 
sustentável –, cujos objetivos básicos seriam: crescer, 
melhorar a distribuição de renda, consolidar a demo-
cracia, adquirir maior autonomia, combater a deterio-
rização ambiental e melhorar a qualidade de vida de 
toda a população. A proposta apresenta ações para en-
frentar as consequências da inércia recessiva dos anos 
1980, a dívida externa e a inadequação entre as estru-
turas da demanda internacional, e a composição das 
exportações da região (COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1990).

Embora faça críticas à década de 1980, a ins-
tituição analisa que nem tudo teria sido perdido, era 
possível tirar lições para a área econômica e avanços 
no campo político. Na área econômica, ficara eviden-
te a necessidade de melhorar a inserção da região na 
dinâmica mundial, aumentando sua competitividade 
internacional, mantendo o equilíbrio macroeconômico 
e complementando com políticas setoriais (mediante 
reformas institucionais de segunda geração) que dessem 
apoio às transformações. No campo político, a década 
teria como principal ganho a progressiva desideologi-
zação do debate político e econômico, e o aumento da 
cooperação intrarregional, superando a debilidade das 
instituições públicas e a conflitividade social.

O diagnóstico indicava a necessidade de uma infle-
xão no padrão de desenvolvimento vigente, colocando 
para os governos o desafio de realizar uma série de tare-
fas que recolocasse a região no caminho do desenvolvi-
mento, sendo elas: o fortalecimento da democracia; o 
ajuste das economias; a estabilização e a incorporação 
das mudanças tecnológicas; a modernização dos setores 
públicos; o aumento dos investimentos na economia; a 
melhoria na distribuição de renda; e a implementação 
de padrões de consumo mais austeros, em um contexto 
de desenvolvimento sustentável.

O documento apresenta também uma análise so-
bre os determinantes internos e externos que deveriam 
ser levados em conta na operacionalização da TPE. So-
bre o entorno externo, os elementos centrais referem-se 
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ao grau de abertura do comércio internacional, ao ma-
nejo do endividamento externo e ao acesso a novos 
conhecimentos e tecnologias. Sob o ponto de vista in-
terno, permaneceria o desafio de corrigir os desequilí-
brios macroeconômicos e investir no desenvolvimento 
econômico, apesar da permanência de transferências de 
recursos para o exterior em face do pagamento da dívi-
da, ademais da necessidade de manter a coesão social, 
apesar de as ações para a manutenção dessa coesão 
imporem limites às políticas e estratégias econômicas. 
Também analisa que, se os governos latino-americanos 
adotassem estratégias regionais, como por exemplo, a 
organização em blocos com alianças em vez de acor-
dos bilaterais, teriam mais legitimidade, credibilidade 
e eficácia nas negociações no comércio internacional 
de matérias e bens manufaturados, além de isso ser 
mais adequado para o enfrentamento dos problemas 
relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais 
(COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, 1990).

A partir desse diagnóstico inicial, o documento 
apresenta com detalhes os critérios, as orientações e o 
contexto institucional que daria sustentação à proposta 
de TPE. Em relação aos ‘critérios’, avalia que a TPE de-
veria ocorrer em um contexto de maior competitivida-
de internacional, sustentada mais pelo aumento da pro-
dutividade e pela incorporação deliberada do progresso 
técnico nos processos produtivos (competição autênti-
ca) do que pela depreciação dos salários (competição 
espúria). Analisa que a região, até então, teria utilizado 
de forma insuficiente os conhecimentos técnicos dispo-
níveis em nível internacional, e que a industrialização, 
por incorporar e difundir o progresso técnico mais ra-
pidamente do que outros setores, deveria se constituir 
no eixo da transformação produtiva, ultrapassando o 
marco tradicional da industrialização de setores da eco-
nomia, se integrando com as exportações de produtos 
primários e com o setor de serviços, sem esquecer-se da 
preservação do meio ambiente.

Quanto às ‘orientações’ para o desenho de políti-
cas, visando à TPE, estas deveriam combinar o manejo 
macroeconômico com políticas setoriais. Para isto, seria 
preciso promover mudanças institucionais que favo-
recessem a articulação entre o setor público e o setor 

privado, objetivando a equidade e a harmonia social, a 
partir de uma perspectiva mais retributiva do que dis-
tributiva de bem-estar, ou seja, deveria instituir-se uma 
nova relação entre Estado e sociedade civil – entenden-
do esta como uma rede de organização de proprietários, 
grupos comunitários, agências de cooperação, ONGs, 
associações civis, e no conceito de responsabilidade so-
cial empresarial e de empreendimento.

As políticas fiscal e setorial deveriam assumir um 
caráter redistributivo para alcançar a equidade desejada. 
Para isto, seria necessário associar ajuda técnica, finan-
ceira e de comercialização com programas massivos de 
capacitação para microempresários, trabalhadores autô-
nomos e camponeses, além de reduzir os entraves buro-
cráticos e institucionais que estariam impedindo a for-
mação de microempresas. Por fim, os países deveriam 
realizar reformas nos serviços sociais visando aos setores 
mais pobres, mediante políticas compensatórias de afir-
mação positiva, e criando mecanismos que permitissem 
a apresentação de demandas ao Estado, ou seja, am-
pliando os espaços de participação – cooperativa – nos 
marcos da democracia liberal.

Em relação à intervenção estatal, o documento 
ressalta que, na década de 1980, os Estados privilegia-
ram a expansão da economia visando ao pagamento dos 
serviços da dívida externa. Agora, eles deveriam priori-
zar o fortalecimento da competitividade com base na 
incorporação do progresso técnico e no aumento da 
equidade. Para isto, não precisariam, necessariamen-
te, aumentar ou diminuir a ação pública, mas apenas 
contribuir para a eficácia do sistema econômico em seu 
conjunto, por meio do exercício de uma coordenação 
intersetorial, do suporte técnico para gerar uma com-
petitividade autêntica e de novas técnicas de planeja-
mento. Assim, a intervenção pública teria como tarefa 
central o estabelecimento de um conjunto de acordos 
de longo prazo entre um Estado Management e os ato-
res políticos e sociais da sociedade civil corporativizada. 
Tais acordos funcionariam por meio de mecanismos de 
concertación, que dariam legitimidade às ações e pos-
sibilitariam o desenvolvimento de comportamentos 
convergentes com as propostas comuns, inibindo a 
‘guerra’ de interesses particularistas que poderia colo-
car em risco a TPE. Ressalta, ainda, que a concertação 
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nunca é definitiva, mas posta à prova cotidianamente, 
o que exigiria uma grande capacidade governamental 
para firmar acordos. A região precisaria desta ação para 
legitimar sistemas políticos sustentados nas noções de 
pluralismo e de participação, advindos da democracia 
consensualista do liberalismo político.

Apesar das especificidades de cada país, no do-
cumento, analisa-se que há uma convergência sobre a 
necessidade de transformar as estruturas produtivas e 
o papel do progresso técnico para o crescimento sus-
tentável mais equitativo. O que varia de um país para o 
outro é a forma de utilizar os instrumentos, o desenho 
institucional e a prioridade dada às mudanças políti-
cas. Isto estaria relacionado com a estrutura produtiva, 
o tamanho da economia, o processo de industrialização 
existente em cada país, além de com o aparato do Esta-
do. A recomendação é de que o crescimento com equi-
dade deve orientar a oferta e o uso de serviços sociais 
para o maior desenvolvimento produtivo das pessoas a 
fim de capacitá-las para uma inserção mais dinâmica no 
sistema econômico.

Elementos constitutivos dessa proposta, em maior 
ou menor intensidade e com alguma diferença tem-
poral, foram assimilados pela quase totalidade dos go-
vernos latino-americanos a partir da década de 1990, 
compondo políticas econômicas e sociais. Contribuiu 
para isto a objetividade da proposta, sua aparente neu-
tralidade e a inclusão da noção de equidade, vinculada 
ideologicamente a uma teoria liberal de justiça, que tem 
como centro reflexivo princípios reguladores de uma 
‘sociedade bem ordenada’ e minimamente ‘justa’, onde 
o Estado assume certo protagonismo na correção das 
desigualdades sociais. Esta teoria tem em John Rawls 
(1997; 2003) seu principal pensador.

Saúde, equidade e transformação produtiva 
na América Latina e no Caribe

Considerando a importância da categoria equidade e 
seu oposto – iniquidade – nos documentos da OPAS/
CEPAL e seu uso indiscriminado no desenho, na jus-
tificativa e na avaliação de políticas sociais, geralmente 
como sinônimo de igualdade/desigualdade, cabe aqui 

precisar posições distintas acerca de seu significado. 
Para a CEPAL (2006, p. 63) equidade é [...] la relaci-
ón entre el ingreso del 40% de la población de ingresos 
más bajos y el 10% de la de ingresos más altos, trata-
se de uma comparação entre os estratos sociais extre-
mos que compõe uma dada sociedade em termos de 
apropriação de renda, podendo ser entendida também 
como desigualdade ou diferenças sociais.

No documento elaborado pela OPAS/CEPAL 
(1997, p. 45), equidade em saúde é entendida como a 

[…] redución de las disparidades en las condi-
ciones de salud de los diferentes grupos sociales 
y garantía al acceso de toda población a la 
atención de sus necesidades básicas de salud.

Breilh (2010, p. 104), por sua vez, recuperan-
do o debate sobre equidade e classe social, diferencia 
equidade/iniquidade de igualdade/desigualdade afir-
mando que:

[…] la inequidad es la categoría que define 
las relaciones y contrastes de poder que exis-
ten en una formación social; es el resultado 
de una historia de acumulación de poder y 
resulta de un proceso en que una determinada 
clase social se apropia de las condiciones del 
poder que son generalmente interdependien-
tes: apropiación y acumulación económica, 
política y cultural.

E define desigualdade como 

[…] una expresión resultante de esa inequi-
dad y expresa una injusticia en el reparto o 
acceso de los bienes y servicios que existen en 
una sociedad. Es decir mientras la inequidad 
es una categoría explicativa, la desigualdad 
es una expresión observable de la inequidad. 
(BREIH, 2010, p. 105). 

Neste trabalho, por se tratar de uma análise de 
documentos institucionais, o sentido é aquele atribuí-
do pela instituição objeto de estudo.
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O documento intitulado Salud, equidad y trans-
formación productiva en América Latina y Caribe, 
como dissemos, é uma elaboração conjunta da CE-
PAL e da OPAS e, assumidamente, se constitui na 
política oficial dos dois organismos para a área da 
saúde. As bases para a sua construção foram a pro-
posta de Transformação Produtiva com Equidade 
da CEPAL, de 1990, e as Orientações Estratégicas 
e Prioridades Programáticas da OPAS para o triênio 
1991-1994, denominada Saúde e Desenvolvimento 
Humano (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997).

Segundo o documento conjunto, para a análise da 
situação da saúde e a elaboração das propostas para este 
setor foi adotado o ‘enfoque integrado ou multisseto-
rial’, que pretendeu dar fim ao entendimento de que 
as políticas de saúde são de responsabilidade apenas do 
setor saúde. Desta forma, buscou-se identificar as rela-
ções existentes entre saúde e desenvolvimento, elabo-
rando uma proposta com três linhas centrais: 1) Adoção 
de políticas intersetoriais de promoção e prevenção; 2) 
Reformas do setor saúde visando a superar as iniqui-
dades de acesso, utilização de serviços e atendimento 
das demandas decorrentes da transição epidemiológica; 
e 3) Aumentar a eficiência no modo de operar e finan-
ciar o setor (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997).

Embora essa não tenha sido a primeira atividade 
conjunta das duas instituições4, a proposta atual ‘in-
corpora a saúde no núcleo da transformação produtiva 
com equidade’, que se constituiria em uma nova visão 
sobre o desenvolvimento na América Latina e no Ca-
ribe (OPAS/CEPAL, 1997, p. vii). Esta nova visão se 
baseia no entendimento de que há um ‘círculo virtu-
oso’ entre saúde e desenvolvimento econômico, uma 
vez que é fundamental aumentar a produtividade e a 
equidade para que os países da região, melhorando as 
suas condições de desenvolvimento, possam competir 
no mercado internacional. Neste sentido, a saúde teria 
muito a contribuir para aumentar a produtividade do 

trabalhador. Com base no enfoque integrado, os setores 
sociais, em geral, e a saúde, em particular, passariam 
a adquirir importância, sobretudo como [...] factor de 
formación, mantenimiento y perfeccionamiento del capi-
tal humano (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997, p. 1). 
Trata-se de uma visão produtivista da força de trabalho, 
além de este setor ser importante dinamizador da econo-
mia, tanto como empregador como produtor de bens e 
serviços.

Na medida em que os objetivos econômicos e 
sociais do desenvolvimento estão articulados entre si, 
conforme indica o enfoque integrado, os setores sociais 
também deveriam se constituir em parte integrante das 
políticas de desenvolvimento. No caso da saúde, são elen-
cadas cinco razões para se investir neste setor, no marco 
da TPE: Primeira razão – a elevação do nível de saúde da 
população influencia positivamente a produtividade e o 
desenvolvimento integral dos recursos humanos. 

La reducción de la morbilidad general, y de la 
morbilidad y desnutrición infantiles en par-
ticular, permite una disminución de los días 
perdidos de trabajo y capacitación, un mejor 
desempeño laboral y un notorio incremento del 
rendimiento escolar. 

Segunda razão – o setor saúde se caracteriza pelo 
uso intensivo de mão de obra […] en tareas como forma-
ción y adestramiento del persona, producción y suministro 
de insumos, mantenimiento de instalaciones y de equipos, 
y otras. Terceira razão – o setor saúde tem um alto po-
tencial de crescimento e é um setor de dinamização da 
economia: 

[…] a medida que los países crecen aumenta la 
participación del sector salud en el PIB. El costo 
de la atención de la salud aumenta debido a la 
mayor frecuencia de enfermedades degenerativas 
y al desarrollo de tecnologías sanitarias de alto 
costo.

4 Por ocasião da Conferência de Punta del Este, em 1961, ambas atuaram colaborativamente para incluir a saúde na planificação do desenvolvimento regional.
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 Quarta razão – o cumprimento das exigências de-
rivadas das normas sanitárias favorece a competitivida-
de internacional e permite combinar progressivamente 
a competitividade com qualidade dos produtos e servi-
ços do setor saúde. Quinta razão – a saúde é um âmbito 
especialmente adequado para melhorar a equidade:

La extensión del acceso a los servicios de salud 
puede influir en la distribución del ingreso y 
elevar el nivel de vida de los pobres a un costo 
inferior al que suponen las políticas de vivien-
da y en un plazo más breve que la educación. 
(OPAS/CEPAL, 1997, p. 8).

Note-se que, em todas as razões elencadas, o ar-
gumento é no sentido de evidenciar a vinculação entre 
saúde e desenvolvimento com destaque para o ‘fator 
humano’, além de a saúde ser considerada uma área 
importante para expansão e valorização do capital. Atu-
almente, cerca de 12% do PIB mundial são gastos no 
setor saúde. Certamente, nos países desenvolvidos este 
volume é bem maior do que a média dos países da re-
gião, de 5,7%. Mesmo assim, estes são valores nada des-
prezíveis para investimentos do capital. No Brasil, em 
2009, quase 9% do PIB foram gastos com o consumo 
de bens e serviços de saúde (SCHINCARIOL, 2012).

A qualidade do ‘capital humano’ disponível é 
central na proposta da CEPAL para elevação da pro-
dutividade, tanto para melhorar a competitividade in-
ternacional como para alcançar uma maior equidade. 
Neste sentido, de acordo com a OPAS/CEPAL (1997), 
o setor saúde teria particular importância na medida 
em que problemas de saúde aumentam a quantidade 
de dias parados; reduzem o rendimento do trabalhador; 
produzem desânimo e má disposição para cooperar; 
prejudicam a atenção no desempenho do trabalho, o 
que repercute na qualidade dos produtos; e reduzem a 
curiosidade, a iniciativa e a capacidade de aprender. Ou 
seja, a saúde deficiente implicaria em uma subutilização 
do potencial capital humano.

Conclui-se, então, que o investimento em saúde 
[...] sirve, como toda inversión en recursos humanos, tanto 
para el crecimiento como para la equidad. Isso além de os 
resultados dos investimentos em saúde se manifestarem 

de forma mais imediata do que os frutos de outros 
gastos com recursos humanos, como, por exemplo, na 
educação e na capacitação (ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓ-
MICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
1997, p. 5).

Contudo, para se investir em saúde seria neces-
sário considerar a ‘rentabilidade’ desses investimentos, 
ou seja, a relação custo atual/benefícios futuros para o 
incremento da produtividade. O documento elenca três 
razões que indicariam ser possível haver menos gastos 
em saúde por unidade de produto nos países em de-
senvolvimento do que nos países centrais, sendo elas: 
1) O custo da mão de obra aqui é menor do que nos 
países centrais, a região [...] forma capital humano para 
salud a un costo muy inferior al de los países desarrollados; 
2) Parte dos gastos em saúde [...] son bienes de un costo 
excepcionalmente bajo y de un alto impacto en la salud 
pública; e 3) A esperança de vida das pessoas em idade 
para se aposentar [...] es muy superior en los países desar-
rollados que en los latinoamericanos y caribeños. Porém, 
para manter estas ‘vantagens’, seria necessário um cui-
dado especial para que não se cometer aqui ‘os mesmos 
erros dos países desenvolvidos’, ou seja, evitar que os 
custos com saúde se tornem exponenciais, sobretudo 
pela incorporação de novos materiais e equipamentos 
sofisticados e de alta tecnologia (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DA SAÚDE; COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, 1997, p. 5-6), supostamente desnecessários.

A contribuição do setor saúde para a dinamização 
da economia iria desde a produção de bens e serviços 
complexos ao desenvolvimento científico e tecnoló-
gico, com base na demanda de produtos farmacêuti-
cos, equipamentos, vestuários, serviços de informática, 
hotelaria, alimentação, construção e transporte, o que 
formaria uma rede intersetorial complexa, incorporan-
do inovações tecnológicas e produzindo efeitos multi-
plicadores sobre a economia, além de gerar empregos 
para pessoas de diferentes segmentos da sociedade e de 
todos os níveis de capacitação profissional, sobretudo 
mulheres (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997).
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Entretanto, a interação ‘virtuosa’ entre saúde e 
transformação produtiva não seria fácil de ser alcan-
çada, iria requerer uma ação política com grande ca-
pacidade de coordenação intra e intersetorial. Neste 
sentido, ao Estado caberia um importante papel: 
fazer com que os sistemas de saúde incrementassem 
a eficiência microeconômica e a eficácia na assistên-
cia, o que demandaria mudanças institucionais com 
aceitação de um modelo pluralista de prestação de 
serviços de saúde – com proeminência do complexo 
médico industrial –, e envolvendo a colaboração en-
tre os entes governamentais, ONGs, seguros sociais, 
empresas privadas de prestação de serviços de saúde, 
organismos internacionais, sindicatos e agremiações 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, 1997).

Ao Estado caberia, ainda, promover o uso racio-
nal de recursos, pois o livre mercado no setor de saúde 
nem sempre assegura a eficiência e a eficácia, uma vez 
que o consumidor não dispõe de todas as informações 
para decidir, e, quem paga, no caso o Estado, não tem 
o poder de decisão direta. Daí a preocupação em am-
pliar a cobertura e moderar o incremento dos custos 
por meio de um esforço regulatório. Em linhas gerais, o 
Estado deveria se preocupar com as mudanças no perfil 
epidemiológico, concentrando suas atividades em ações 
programáticas eficazes em função dos custos; definir os 
problemas prioritários dos diferentes grupos sociais e 
territoriais; combinar ações individuais com ações in-
tersetoriais que melhorassem as condições de vida e de 
saúde de cada grupo; e garantir uma cesta básica de ser-
viços de saúde. Assim, ele continuaria tendo um papel-
chave no campo da saúde, sobretudo no que diz respei-
to ao financiamento do setor; na regulação e controle; 
e na prestação direta de serviços sanitários. Além disto, 
seria articulador privilegiado nos acordos de integração 
regional, visando a criação de normas válidas para todos 
os países no que se refere a: seguridade social, saúde ocu-
pacional, saúde ambiental, controle de alimentos, medica-
mentos, tecnologias e prestação transnacional de serviços 
de saúde, além de regras supranacionais, sobretudo no que 
diz respeito a alimentos, medicamentos e transferência 
de tecnologia (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997).

Assumindo como valor e marco de referência a 
qualidade, a produtividade e a equidade no campo da 
saúde, o documento apresenta os objetivos e princípios 
de ação, com destaque para a formulação de políticas 
que melhorassem a equidade na saúde. Para isso propõe 
a adoção de medidas que mobilizassem diversos atores e 
incidissem em distintos âmbitos, tais como:

La coparticipación de los usuarios en el financia-
miento de los servicios, aunada con la focaliza-
ción, contribuiría a ampliar la cobertura de los 
segmentos más pobres de la población, a rever-
tir la tendencia del sector al desfinanciamiento 
con una canasta básica de servicios de salud y 
a establecer un mayor control sobre la evoluci-
ón de los costos y la calidad de las prestaciones. 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
1997, p. 45).

O documento aponta também para a necessidade 
de mudanças nas políticas de saúde vigentes na grande 
maioria dos países da região, sendo as principais: sair 
de um enfoque estritamente setorial para outro que 
considere as ações intersetoriais; de um enfoque pre-
dominantemente curativo para outro orientado para a 
prevenção; de um Estado ineficiente, onipresente ou 
omisso para um Estado regulador e eficiente; de uma 
gestão centralizada para outra descentralizada e autô-
noma; de um gasto sem controle e mecânico para ou-
tro controlado e que dê prioridade às necessidades dos 
mais pobres; e de ações cujos efeitos se desconhecem 
para programas e projetos adequadamente avaliados 
segundo metodologias que relacionem os custos com 
os resultados (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997).

Sobre a ação intersetorial, propõe núcleos estra-
tégicos de ação, como educação e saúde; educação, 
meios de comunicação e promoção da saúde; setor 
produtivo e meios de comunicação; saúde e ambiente; 
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municípios saudáveis; saneamento básico e saúde; e 
saúde e trabalho.

Assim, as reformas dos setores de saúde, no mar-
co das reformas dos Estados na região, deveriam buscar 
maior equidade, eficiência e eficácia na formulação de 
políticas de saúde e na regulamentação, no financia-
mento, na gestão e na oferta de atenção sanitária. En-
volveriam uma reconfiguração das funções do Estado 
a partir do novo perfil assumido com as reformas mais 
gerais, sendo fundamentalmente: 1) A concertação para 
definir políticas de desenvolvimento que incrementem 
a equidade social; 2) A ação multissetorial; 3) A formu-
lação de políticas, o financiamento de programas e a 
gestão do sistema de saúde; 4) A regulação da produção 
de bens e serviços de saúde, bem como os agentes que 
participam da mesma; 5) A promoção e o fortalecimen-
to das relações internacionais de interesse para a saúde; 
e 6) O acompanhamento e a avaliação do impacto de 
determinantes, condicionantes e serviços sobre situa-
ção de saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE; COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1997).

Sobre a relação público-privado, mesmo admitin-
do ser essencial a presença do Estado no setor saúde, as 
reformas defendem que muitas funções podem ser de-
sempenhadas pelo setor privado, por meio de regulação 
mais do que pela execução direta, embora reconheçam 
áreas conflitivas, como, por exemplo: a disputa por re-
cursos humanos; o objetivo de lucro do setor privado, 
que não se dispõe a realizar procedimentos menos lu-
crativos: o pouco controle que o Estado pode ter sobre 
as atividades do setor privado; e o fato de este setor pro-
vocar iniquidades na atenção, uma vez que o mercado 
da saúde se expande a partir da vontade dos indivíduos 
e do pagamento direto pela atenção, e não de necessi-
dades epidemiológicas.

Ressalta-se, nesse aspecto, a capacidade e o inves-
timento do complexo médico-hospitalar-farmacêutico 
na indução ao consumo de seus produtos e serviços pela 
população, observado nas ultimas décadas.

Ficou explícito que o documento faz coro com 
outros organismos internacionais, como o Banco Mun-
dial, que defendem o cofinanciamento, a focalização, a 
descentralização, a terceirização e a oferta de uma cesta 

básica de serviços de saúde em detrimento da integra-
lidade e de sistemas universais. Esta cesta teria a ampli-
tude da disponibilidade de recursos de cada país e das 
preferências sociais e opções políticas adotadas. Com a 
cesta, se fixaria a linha de corte da atenção à saúde que 
o Estado se comprometeria a ofertar gratuitamente para 
todos.

A defesa da focalização, entendida como a ação 
de concentrar recursos financeiros disponíveis em uma 
população definida e em grupos vulneráveis e pobres, 
se baseia no entendimento de que a população é he-
terogênea, tornando necessárias ações dirigidas aos 
grupos excluídos com características similares, aumen-
tando, assim, a eficácia e a eficiência das intervenções 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, 1997).

O impacto redistributivo que a focalização pode-
ria promover dependeria da clara identificação dos gru-
pos vulneráveis. Para isto, são propostos dois critérios: o 
primeiro deveria privilegiar os grupos especiais de risco 
afetados de forma mais intensa do que a média da po-
pulação, ou que enfrentam barreiras para ter acesso aos 
serviços de saúde, como, por exemplo, mulheres, crian-
ças, idosos e as minorias étnicas; o segundo seria o crité-
rio epidemiológico, dirigido aos problemas de saúde de 
alta prevalência, com o uso de tecnologias com custo-
efetividade comprovado. Contudo, a OPAS/CEPAL 
(1997) ressalta que, ao focalizar, podem-se cometer er-
ros, como a filtragem de benefícios para setores alheios 
à população-objeto, ou levar a falhas de cobertura.

Sobre o financiamento do setor, o documento re-
conhece a necessidade de os países da região aumenta-
rem os recursos destinados aos setores sociais, em geral, 
e à saúde, em particular, defendendo a ideia de que o 
Estado deve liderar, com uma ‘conduta ativa’, o pro-
cesso de redefinição e adequação das fontes de finan-
ciamento e mecanismos de transferências que possam 
contribuir para elevar o nível de saúde de toda a popu-
lação. A OPAS/CEPAL concorda que na maioria dos 
países da região a distribuição dos gastos sociais é re-
gressiva, sendo que o aumento dos gastos públicos não 
tem se traduzido em elevação dos níveis de bem-estar 
dos pobres, o que indicaria a necessidade de melhorar 
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a eficiência na aplicação dos recursos, visando a uma 
maior equidade e aos impactos positivos que uma po-
pulação saudável provocaria na economia nacional.

Contudo, ressaltam que o aumento dos investi-
mentos em saúde não deve implicar em aumento da 
carga tributária, embora reconheçam que esta, na re-
gião, é inferior à dos países desenvolvidos e que há 
muitas diferenças intrarregionais indicando que, em 
alguns casos, poderia haver maior tributação para ob-
ter os recursos necessários aos setores sociais, inclusive 
com impostos específicos para a saúde, o que impe-
diria a redução de recursos em momentos de crises. 
Recomendam ainda que os países considerem a pos-
sibilidade de reduzir os gastos militares e de empresas 
estatais ineficientes, redirecionando-os para gastos so-
ciais. Por fim, lembram que outras fontes de recursos 
para o setor saúde poderiam ser: a contribuição dos 
trabalhadores, recursos externos e recursos privados 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LA-
TINA Y EL CARIBE, 1997).

O documento se conclui com a indicação dos re-
sultados esperados, sendo o principal a universalização 
do acesso a serviços de saúde em um período relativa-
mente curto, garantindo à população um mínimo de 
atenção com o menor custo possível. Para isto, seria 
imprescindível ampliar a infraestrutura sanitária bási-
ca, ampliar a capacidade instalada e melhorar a efici-
ência setorial e intersetorial no campo da saúde. Mas, 
reconhecem que a implementação da proposta de Saú-
de Transformação Produtiva com Equidade (STPE) e 
a transformação da saúde em uma política de Estado 
dependeria de vontade política, de conhecimento téc-
nico e do envolvimento de múltiplos atores e setores 
sociais.

Considerações Finais

Passadas duas décadas do momento em que foram 
divulgadas essas propostas, é possível afirmar que as 
proposições cepalinas, que pretendiam fundar um 
novo padrão de desenvolvimento para a América La-
tina, se constituíram em matriz orientadora de muitos 

governos da região, tanto no campo da economia como 
no das políticas sociais.

Acredita-se que a assimilação e a vigência de ele-
mentos dessas propostas decorrem, entre outras razões, 
da associação de categorias econômicas com categorias 
advindas do campo da filosofia política e moral, funda-
mentalmente, a noção de equidade associada à de justi-
ça – compreendida como uma forma de ordenamento 
equitativo do sistema social –, que torna mais palatável 
o projeto liberal, sem necessidade de transformações 
estruturais, uma vez que não importam os resultados, 
desde que sejam considerados justos pela sociedade 
específica.

No caso dos documentos analisados, isso se evi-
dencia na ênfase da equidade e na manutenção da neu-
tralidade analítica, transferindo para cada sociedade a 
responsabilidade de definir o nível de equidade alme-
jado e o mínimo de saúde pretendido, a partir de suas 
condições e dos consensos internamente possíveis a cada 
sociedade. Assim, não se toca na dinâmica de acumu-
lação capitalista, na divisão internacional do trabalho, 
nas relações que se estabelecem intra e entre países no 
que diz respeito à exploração e à acumulação, e, muito 
menos, nos antagonismos existentes nessas sociedades.

A diferença que parece existir na proposta de saú-
de da OPAS/CEPAL em relação à de outros organis-
mos internacionais é dada pela tentativa de articular 
certa noção de desenvolvimento com saúde a partir do 
conceito de enfoque integrado. No entanto, no que se 
refere às propostas de ações e políticas para o campo da 
saúde, não se diferencia substancialmente das proposi-
ções de outros organismos, que desde fins da década de 
1980, não só apresentaram propostas de reformas para 
o setor saúde dos países periféricos, fundamentadas no 
princípio da seletividade e da focalização nos pobres, 
como financiaram projetos visando à implementação 
dessas reformas.

As consequências para o campo da saúde da ado-
ção dessas proposições podem ser, a exemplo do que 
tem ocorrido no Brasil, (1) o abandono da luta por 
direitos já consagrados constitucionalmente, como o 
direito à saúde integral e igualitária para todos, em 
face da impossibilidade de o Estado atender a todas 
as demandas neste campo; (2) a adoção da equidade 
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como critério para resolver o problema da falta de re-
cursos financeiros, de pessoal e da própria oferta de 
serviços de saúde; (3) a ampliação do setor privado 
na oferta de serviços de saúde por meio de planos e 

seguros de saúde; e (4) a concentração da oferta de 
Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) no 
setor privado, tendo como grande comprador o setor 
público.
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Práticas avaliativas: reflexões acerca da inserção da saúde 
bucal na Equipe de Saúde da Família 

Evaluation practices: reflections on the integration of oral health in the Family Health Team

Ana Claudia M. Pimenta Giudice1, Luciane Maria Pezzato2, Carlos Botazzo3

RESUMO O objetivo deste estudo foi apresentar algumas ferramentas de avaliação em 
saúde, visando a contribuir para a obtenção de dados qualitativos e estimular a cultura 
avaliativa nos serviços. Analisou-se o processo de trabalho de uma equipe de referência da 
Equipe de Saúde da Família (ESF), utilizando entrevistas semiestruturadas e grupos focais. 
Para análise, fundamentou-se no programa de ‘Avaliação para Melhoria da Qualidade da 
Estratégia Saúde da Família’ e nos critérios de avaliação de ‘Quarta Geração’. As ações con-
sideradas apresentaram avanços significativos, sendo as propostas assimiladas de forma 
singular pelos profissionais, e perceberam-se poucos indícios de empoderamento pelos 
usuários. 

PALAVRAS CHAVE: Práticas Avaliativas em Saúde; Serviços de Saúde; Saúde Bucal. 

ABSTRACT The objective of this study was to present some assessment tools for health, aiming 

to contribute to the achievement of qualitative data and foster  evaluative cultures in services. 

We analyzed the work process of a team of reference of the Family Health Team (FHT), using 

semi-structured interviews and focus groups. For analysis, this paper was based on the program 

‘Evaluation for Quality Improvement of the Family Health Strategy’ and the assessment criteria 

of ‘Fourth Generation’. The actions considered showed significant progress, being the proposals 

assimilated by professionals in a peculiar way, and little evidence of empowerment was percei-

ved by users.

KEYWORDS: Assessment practices in Health; Health Services; Oral Health.
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Introdução 

Saúde não representa a mesma coisa para todas 
as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da 
classe social. Dependerá de valores individuais, 
dependerá de concepções científicas, religiosas, 
filosóficas. O mesmo pode ser dito das doenças. 
(SCLIAR, 2007).

Ao longo dos tempos, as concepções e as práticas 
de saúde e de doença evoluíram, seguindo diferentes 
paradigmas. De acordo com Guedes, Nogueira e Ca-
margo Jr., (2006, p. 1100), 

[...] a biomedicina experimentou avanços ex-
traordinários na área tecnológica e medica-
mentosa, mas ainda assim apresenta muitos 
fracassos na prática clínica, sobretudo no que 
concerne em o médico lidar com fenômenos 
subjetivos no indivíduo que demanda por 
cuidado.

Assim, segundo os autores, houve uma cisão entre 
o saber e a prática médica, fragmentando o ‘paciente’ e 
seus sintomas subjetivos versus objetivos, fazendo com 
que “na maioria das vezes, os sintomas subjetivos não 
são levados em conta, ou mesmo, não se sabe como ‘dar 
conta’ deles” (GUEDES; NOGUEIRA; CAMARGO 
JR., 2006, p. 1095).

Esse paradigma reducionista de prática de saúde 
vem sendo questionado, pois tem demonstrado pouca 
resolutividade sob as reais necessidades dos problemas 
de saúde de boa parte da população. Emerge, deste 
modo, uma necessidade de se proporem outros cami-
nhos para se pensar e fazer saúde, afetando os mo-
dos como os serviços estão organizados (LUZ, 2005; 
CAMPOS, 2003; CECCIM; MERHY, 2009).

Nessa direção, formas instituintes de atenção à 
saúde vêm sendo propostas, procurando recuperar o 
homem como um todo, um ser desejante, inserido 
numa sociedade, como é o caso do Programa de Saúde 
da Família (PSF), proposto pelo Ministério da Saúde 
em 1994, que é uma estratégia por meio da qual se 
visa a:

[...] aprimorar o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde-SUS, no contexto da elaboração 
e construção de novas práticas de saúde. Mais 
que isso, objetiva o rompimento com o modelo 
hegemônico de atenção à saúde, biomédico, que 
se mostrou incapaz de atender de forma eficien-
te às demandas da população. (SANCHEZ; 
DRUMOND; VILAÇA, 2008).

Para isso, é necessária a eficaz integração entre os 
profissionais de saúde, os serviços e os usuários. Segun-
do Souza e Roncalli (2007, p. 2727), o PSF “[...] tem 
se tornado, nos últimos anos, o principal programa 
alavancador da reorganização dos serviços na atenção 
básica”.

Entendemos que a saúde bucal é integrante desse 
processo, mas merece registro o fato de a incorporação 
oficial da equipe de saúde bucal no PSF ter ocorrido 
apenas em 2000, da forma descrita a seguir:

[...] a sua incorporação ao PSF tem sido vista 
como possibilidade de romper com os modelos 
assistenciais em saúde bucal excludentes basea-
dos no curativismo, tecnicismo e biologicismo. 
Isso porque o PSF, de certa forma, tenta romper 
com a lógica programática desses modelos, vis-
to que não só articula as propostas da vigilân-
cia à saúde baseando-se na integralidade, mas 
também possui como um de seus princípios a 
busca ativa de famílias, as quais são conside-
radas como núcleo social primário. (SOUZA; 
RONCALLI, 2007, p. 2727-2728).

Entre os anos de 2001 e 2004, a gestão da Secre-
taria Municipal de Saúde de Campinas (SP) iniciou a 
implantação do Projeto de Saúde da Família de uma 
forma singular, com as equipes ampliadas, incluindo a 
saúde bucal, e o denominou Paidéia.

O Projeto Paidéia propôs como diretrizes a cria-
ção do vínculo, a priorização de riscos e a vulnerabili-
dade sócio-epidemiológica, além da lógica da Clínica 
Ampliada, que visa a produção de saúde, aliviando sin-
tomas e cuidando das pessoas, curando e reabilitando 
doentes e suas famílias (CAMPOS, 2000).
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Originou-se, assim, um novo trabalho, que partia 
em busca de novas práticas e possibilidades, centradas 
nos usuários e em suas necessidades singulares, incor-
porando atendimento interdisciplinar, a corresponsabi-
lização e, ainda, um desejo premente de que esta nova 
forma de atendimento fizesse sentido para o trabalha-
dor, os usuários e a sociedade.

Mesmo com o intuito de provocar mudanças na 
reorganização dos serviços, esses projetos instituintes 
ainda encontram grandes desafios em sua implementa-
ção, como afirma Bodstein (2002, p. 410): 

Apesar das profundas mudanças, o contexto da 
descentralização no país é marcado, na grande 
maioria dos municípios, por uma precariedade 
e fragilidade estrutural tanto de instalações e 
capacidade física quanto de recursos humanos 
e técnicos.

O Município de Campinas (SP) faz parte dessa 
realidade, pois encontrou grandes desafios para a im-
plementação desse projeto Paidéia. No que se refere 
à equipe de saúde bucal, não havia integração com a 
equipe de saúde da família, mas tal proposta introduziu 
algumas mudanças significativas não mensuradas, o que 
gerou uma necessidade de avaliação.

De acordo com o documento técnico ‘Avaliação 
para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Fa-
mília (AMQESF)’, proposto pelo Ministério da Saú-
de (BRASIL, 2006, p. 9), avaliar significa “[...] formar 
opinião, julgar e emitir juízo de valor sobre determi-
nado assunto”. Geralmente, esse tema está relaciona-
do a aspectos negativos, como punição, classificação e 
eliminação daqueles que não alcançaram determinado 
resultado, mas vem-se tentando superar esse paradig-
ma, marcado por precedentes históricos e culturais, e 
utilizar a avaliação como instrumento permanente de 
consulta para tomada de decisões de gestores.

Visto dessa forma, este estudo buscou avaliar o 
processo de trabalho de uma das equipes de referên-
cia, de uma Unidade Básica de Saúde, no Município 
de Campinas (SP), durante a implantação do Projeto 
Paidéia Saúde da Família, e apresentar algumas ferra-
mentas de avaliação em saúde disponíveis na literatura, 

visando a contribuir para a obtenção de dados quali-
tativos e estimular a cultura avaliativa nos serviços de 
saúde.

Metodologia

Utilizou-se a metodologia da pesquisa qualitativa e, 
por meio de entrevistas semiestruturadas (com usu-
ários) e grupos focais (com profissionais de saúde), 
realizou-se a coleta de dados, no sentido histórico-so-
cial, buscando-se informações do período vivenciado 
pelos próprios atores. A entrevista semiestruturada 
“obedece a um roteiro apropriado fisicamente por ter 
apoio claro na sequencia de questões”, possibilitan-
do abordagem segura para que o investigador explore 
todos os objetivos propostos (MINAYO, 2006, p. 
267). Já o grupo focal é uma “técnica de pesquisa 
que utiliza as sessões grupais como um dos foros faci-
litadores de expressão de características psicossocio-
lógicas e culturais” (WESTPHAL; BÓGUS; FARIA, 
1996, p. 473).

Os dois grupos focais foram realizados na pró-
pria unidade de saúde, em horário de trabalho, con-
tando com a participação de oito profissionais em 
cada um deles. Buscou-se discutir os processos de 
trabalho, as lembranças e as vivências do período de 
implantação do projeto Paidéia naquela unidade. O 
termo de consentimento livre e esclarecido foi assi-
nado por todos, sendo que o projeto da pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fa-
culdade de Odontologia da UNICAMP (FOP), pro-
tocolo 203/2006.

Os trabalhadores participaram voluntariamente 
e a pesquisadora se comprometeu em realizar a de-
volutiva para que todos conhecessem os resultados 
desta investigação.

De acordo com Gatti (2005), o trabalho com 
grupos focais permite compreender processos de 
construção da realidade por determinados grupos 
sociais. Possibilita compreender, também, práticas 
cotidianas, ações e reações, fatos e eventos, com-
portamentos e atitudes, constituindo uma técnica 
importante para o conhecimento de representações, 
percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 
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preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no 
trato de uma dada questão por pessoas que partilham 
alguns traços em comum relevantes para o estudo do 
problema verificado.

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas 
com usuários, em visitas domiciliares, pela investiga-
dora juntamente com a enfermeira e o agente comu-
nitário de saúde (ACS) da equipe de referência. Das 82 
casas visitadas, 76 usuários encontrados se dispuseram 
a colaborar com a pesquisa. Estes estavam vinculados à 
equipe em questão e haviam se envolvido integralmente 
com as ações propostas. Participaram usuários de ambos 
os sexos e todos tinham mais de 18 anos de idade.

A formulação dos roteiros das entrevistas baseou-
se nos instrumentos de “Avaliação da Melhoria da Qua-
lidade da Estratégia Saúde da Família”, propostos pelo 
Ministério da Saúde em 2005. Estes instrumentos têm 
o objetivo de fomentar o monitoramento e a avaliação 
dos estágios de qualidade da Estratégia Saúde da Famí-
lia, além de apoiar o desenvolvimento das iniciativas e 
contribuir para a construção da cultura avaliativa nos 
serviços (BRASIL, 2005).

Os roteiros das entrevistas e dos grupos focais 
constaram de questões fechadas para abordar os dados 
pessoais, profissionais e grau de escolaridade, além de 
questões abertas no sentido de obter as lembranças de 
como era a percepção da organização do trabalho da 
saúde bucal antes e após a implantação do Paidéia, bem 
como, se havia ocorrido alguma diferença em suas vidas 
neste período.

As 92 falas (total de usuários que responderam ao 
questionário e funcionários que participaram dos gru-
pos focais) foram gravadas e transcritas integralmen-
te, e posteriormente agregadas por assuntos/temas, já 
que ambos os roteiros abordaram as mesmas questões. 
Utilizou-se a transcrição real e não modificada das en-
trevistas e das falas nos grupos focais, com o objetivo de 
apreender o ponto de vista dos sujeitos da pesquisa, sem 
julgamentos ou pré-conceitos por parte do pesquisador.

Minayo (2006) afirmou que, em uma abordagem 
qualitativa, o critério de amostragem não é numérico. 
Assim, houve menos preocupação com a generaliza-
ção e mais com o aprofundamento e a abrangência da 
compreensão.

Para a análise e a discussão dos resultados, foram 
desenvolvidas reflexões baseadas nos trabalhos de Guba 
e Lincoln (1989) – ‘Avaliação de Quarta Geração’ – e 
nos instrumentos de AMQESF (BRASIL, 2006). Essas 
ferramentas complementaram-se, visto que possibili-
taram a participação de todos os atores envolvidos no 
processo avaliativo.

A ‘Avaliação de Quarta Geração’ avança sobre a 
de ‘Terceira Geração’ – que opera com as categorias de 
estrutura, processo e resultados – porque, além dessas, 
inclui os sujeitos envolvidos: planejadores, educadores, 
sujeitos cognoscentes (profissionais de saúde e usuários 
do sistema), que realizam, interagem e se interessam 
por diferentes e até contrastantes razões no processo de 
aprendizado e mudança (SMEKE, 2007). Tomou-se, 
portanto, como um desafio trabalhar com os diferentes 
grupos de usuários e de funcionários da unidade, além 
dos próprios membros da equipe de referência em ques-
tão, a fim de avançar no processo avaliativo, não tendo 
sido possível, naquele momento, envolver os gerentes, 
de nível central e local.

Os instrumentos de AMQESF 

privilegiam e enfatizam os elementos de pro-
cesso, especialmente os processos de trabalho, os 
quais oferecem possibilidades amplas e acessí-
veis de intervenção quando os problemas são 
identificados. (BRASIL, 2006, p. 25). 

No que se refere à prestação de serviços de saúde, 
foram avaliados segundo os aspectos organizativo, téc-
nico-científico e a relação interpessoal (BRASIL, 2006, 
p. 25).

Para fins desta proposta, define-se qualidade em 
saúde como o grau de atendimento a padrões de qua-
lidade estabelecidos frente a normas e protocolos que 
organizam as ações práticas, bem como frente aos co-
nhecimentos técnicos e científicos atuais. Para que os 
padrões sejam legitimados e tenham adesão dos profis-
sionais, além de aplicabilidade para uso rotineiro den-
tro dos serviços de saúde, devem reunir um conjunto 
de características básicas, tais como: abrangência, e 
sensibilidade para evidenciar mudanças e facilidade na 
aplicação. Foram considerados, ainda, o atendimento 
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às necessidades de saúde percebidas e as expectativas 
dos usuários, suas famílias, bem como a resposta às ne-
cessidades definidas tecnicamente. Estes dois processos 
possibilitaram verificar o estágio de desenvolvimento 
alcançado pela equipe em questão.

Diagnóstico da organização, da estrutura, 
do funcionamento e do processo antes da 
implantação do projeto Paidéia

Seguindo os preceitos de Donabedian, os instrumentos 
utilizados possibilitaram que os sujeitos envolvidos nes-
ta pesquisa, no momento do grupo focal ou das entre-
vistas, refletissem acerca da organização (estrutura), do 
funcionamento (processo) e dos resultados (BRASIL, 
2006) de seus processos de trabalho.

Na unidade de saúde pesquisada, a organização 
das atividades de saúde bucal, até a implantação do 
novo modelo, era precária, e o processo de trabalho 
traduzia um viés característico da grande maioria dos 
serviços públicos e privados, ou seja, prática hegemô-
nica, tecnicista e biologicista dos profissionais de saúde; 
ausência de planejamento estratégico e do trabalho em 
equipe interdisciplinar e multiprofissional; e atenção 
individualizada conduzida pela ‘queixa-conduta’, limi-
tada às vagas de urgência, sem avaliação e acolhimento 
das necessidades dos usuários, equipamento e insumos 
disponíveis. Enfim, realizava-se uma ‘clínica degradada’, 
que impingia uma lógica de submissão e personificava a 
doença. De acordo com Campos (2003), a ‘clínica de-
gradada’ é marcada por interesses de qualquer natureza, 
sejam eles econômicos, políticos ou ideológicos, numa 
perspectiva mercadológica, capitalista, que não consi-
dera a necessidade de saúde em sua práxis. Cria, em seu 
entorno, um espaço autoritário de saberes e de poderes 
em que o usuário fica sujeitado.

Tal unidade de saúde não estava inserida em um 
sistema funcional e resolutivo. Os profissionais rela-
cionavam-se apenas informalmente e socialmente sem 
agregar saberes, sem espaços para socializar suas experi-
ências, discutir casos, pendências, sucessos/insucessos, 
possibilidades.

As vagas, distribuídas aleatoriamente e por ordem 
de chegada às filas, geravam grande rotatividade, sem 

criação de vínculo, produzindo condutas terapêuticas 
fragmentadas, emergenciais.

Com frequência, devido ao caráter infeccioso das 
principais doenças da cavidade bucal, bem como a ra-
cionalidade biomédica presente no modo de produção 
do cuidado em saúde, limitando-se ‘a queixa-conduta’, 
além da dificuldade no acesso aos serviços de média e 
alta complexidade, os usuários acabavam tendo sua saú-
de comprometida.

Conforme afirmam Botazzo e Barros (2009):

No SUS, a rotina clínica permanece centra-
da, em geral, no tratamento efetuado meca-
nicamente como linha de produção: o cirur-
gião-dentista recebe usuários, em sua maioria 
jovens, com cavitações e raízes residuais, e os 
libera com restaurações e suturas. Na lógica das 
ações programáticas, curetam-se cavidades e 
restauram-se dentes conferindo um tratamen-
to completado. E os usuários entram mudos e 
saem calados.

Corroborando este contexto, citamos algumas fa-
las gravadas em entrevistas:

Cansei de ‘vim’ no posto e não ter vaga nem pra 
mim, nem pros meus filhos... É, minha filha, 
pobre é assim mesmo... Por isto que a gente fica 
sem os ‘dente’. (A. S. M., 55 anos, sexo femi-
nino, usuária do C. S.).

Este buraco aqui no fundo é um inferno... 
Tudo que eu como vai lá dentro... Eu já fui ‘no’ 
posto umas dez ‘vez’, mas eu chego bem cedo e 
mesmo assim não consigo vaga... Tem sempre 
um cartaz dizendo quantas vagas vai ter na-
quele dia e a hora que eu chego já tem muita 
gente na minha frente... (M. A. P., 37 anos, 
sexo feminino, usuária do C. S.).

A cultura do senso comum e o ‘conformismo’ im-
pediam que os usuários (e também alguns profissionais) 
interrogassem o serviço, fato que acarretava aumento 
da naturalização das perdas sociais, econômicas, afetivas 
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e políticas, dentre outras. Essa análise converge para as 
afirmações de Souza (2004), que enfatiza que os usuá-
rios – e, entendemos também, muitos profissionais – fa-
zem um consumo acrítico daquilo que é ofertado, con-
forme constatou-se na fala de uma usuária entrevistada:

Eu vou lá (ao C. S.) desde que meu neném nas-
ceu e dou as vacinas e passo na pediatra... Ela é 
boazinha... Diz tudo que eu tenho que fazer... 
(M. A. C., 27 anos, sexo feminino, usuária 
do C. S.).

Existe um consenso em torno da necessidade de 
formação humanística de profissionais de saúde. As 
diversas falas também revelaram, repetidamente, o 
quanto é fundamental o desafio para serem alcançadas 
a integralidade e a humanização das práticas que não 
estão contidas nos currículos universitários, mas, sim, 
que são intrínsecas (ou não) aos indivíduos que fizeram 
opção pela carreira da saúde. O comentário a seguir ra-
tifica essa observação.

Quando eu entrei aqui, só conhecia o mundo 
da faculdade, acadêmico... Nunca tinha o re-
médio que eu aprendi a prescrever. Os casos são 
tão cabeludos que a gente não sabe nem por 
onde começar... A gente chega cheia de ideias 
e achando que vai conseguir resolver tudo, mas 
a realidade é muito diferente dos livros e de 
dentro do hospital, onde a gente tem de tudo... 
(M. L. T., sexo feminino, funcionária do C. 
S. – pediatra).

Foi percebido que o enfoque curativo das doenças 
constituía-se em visão distorcida da realidade e da ne-
cessidade do usuário (CORDÓN, 1997). Havia, pon-
tualmente, um ou outro profissional que se preocupava 
e se incomodava com a maneira assistencial, paternalis-
ta e viciada do modelo de atenção prestado.

Cordón (1997, p. 560) já afirmava que o primeiro 
elemento da agenda dos trabalhadores em saúde cole-
tiva “constitui o saber de que o dentista sozinho não 
pode resolver os problemas que requerem uma equipe 
de saúde bucal integrada à equipe de saúde do SUS”. 

Chamamos a atenção, também, para a integração com 
a comunidade a ser assistida, pois se entende que, sem a 
participação do controle social, nenhuma proposta con-
segue legitimar-se no cotidiano dos serviços de saúde.

O projeto Paidéia como nova proposta 
instituinte

Em 2001, a Secretaria Municipal de Saúde de Campi-
nas iniciou a implantação do Programa Paidéia Saúde 
da Família de uma forma singular, com as equipes am-
pliadas – incluindo pediatra e ginecologista, além de 
contar com o matriciamento de outros profissionais, 
como psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e 
nutricionista, dentre outros –, de acordo com as ne-
cessidades de cada unidade de saúde. Houve uma ca-
pacitação, seguindo os protocolos de implantação do 
PSF para toda a rede municipal, com cerca de 180 
horas-aula.

Originou-se, assim, um novo trabalho, que partia 
em busca de novas possibilidades e práticas centradas 
nos usuários e nas suas necessidades singulares.

Tal programa introduzia, entre os principais obje-
tivos, a atuação por equipe de referência, o acolhimento 
dos usuários com criação de vínculo e a responsabili-
zação pela população adstrita. Para que esses objetivos 
fossem alcançados, foi proposto que os profissionais 
operassem segundo uma ótica que integrasse aspectos 
sociais e subjetivos à formação biológica clássica, que, 
necessariamente, deveria ser modificada. A ideia era que 
houvesse uma ampliação da clínica, respeitando o ‘nú-
cleo’ de cada profissão, incorporando-se novos conheci-
mentos, visto que passariam a atuar em ‘campos’ mais 
amplos, voltados à inter e à transdisciplinaridade.

Esses conceitos-ferramentas propostos por Cam-
pos (2006, p. 249) podem, resumidamente, ser defini-
dos da seguinte forma: 

[...] o núcleo demarcaria a identidade de uma 
área de saber e de prática profissional; e o 
campo, um espaço de limites imprecisos onde 
cada disciplina ou profissão buscariam, em ou-
tras, apoio para cumprir suas tarefas teóricas e 
práticas.
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De acordo com o processo de territorialização da 
unidade de saúde onde foi desenvolvida esta pesquisa, 
foram estabelecidas três equipes de referência amplia-
das. A equipe objeto desta pesquisa era composta por 
uma cirurgiã-dentista, uma auxiliar de saúde bucal 
(ASB), três médicas (generalista, pediatra e ginecologis-
ta), uma enfermeira, quatro auxiliares de enfermagem e 
quatro ACS.

Em janeiro de 2002, seguindo as diretrizes do Pai-
déia, essa equipe começou a reunir-se com o propósito 
de repensar seu processo de trabalho, a fim de propor 
mudanças. A ideia era conhecer de perto as condições 
de moradia, reconhecer líderes nas regiões, apresentar 
os componentes da equipe que iriam, a partir de então, 
se corresponsabilizar pelo cuidado em saúde e convi-
dar a população residente nessas áreas para a ‘formação 
da roda’. O Método da Roda, proposto por Campos 
(2000), objetiva a constituição de coletivos organiza-
dos, o que implica construir capacidade de análise e de 
cogestão, para que os agrupamentos lidem tanto com 
a produção de bens e serviços quanto com sua própria 
constituição.

Esse movimento, instigado pela capacitação, foi 
um caminho desafiador, tanto individual como coletivo 
para a referida equipe, pois, conforme Ceccim e Feu-
erwerker (2004, p. 43), na formação dos profissionais 
de saúde sempre se privilegiou “a busca eficiente de evi-
dências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognós-
tico, etiologia e profilaxia das doenças e agravos”.

Resultados e análises do serviço e das práti-
cas através dos dados coletados

A análise dos dados conduziu-nos a interpretar e tentar 
compreender os conflitos, as relações e práticas percebi-
das e vivenciadas nas atividades de saúde desenvolvidas 
pela equipe de referência.

Esse novo modelo de atenção conseguiu introdu-
zir novos saberes nas práticas dos profissionais que se 
envolveram com o programa, contribuindo para um 
maior envolvimento intraequipe e com os usuários, 
incrementando o compromisso com a promoção de 
saúde das famílias, além de permitir que a capacidade 

de saberes e responsabilidades para intervir no pro-
cesso saúde-doença fossem ampliadas, deixando de 
ser função exclusiva dos profissionais, mesmo que de 
maneira singular.

Ilustra esse comentário a seguinte afirmação de 
Teixeira (2006, p. 48):

[...] o profissional de saúde compromissado 
com o usuário passa a ter um olhar para 
além do corpo que está a sua frente [...]. O 
olhar deve se dirigir para a produção do cui-
dado daquele sujeito. Portanto, o profissional 
que tece o ato de cuidar no seu cotidiano está 
sempre ampliando suas ações.

Como se pode verificar nas falas de alguns pro-
fissionais, outro aspecto fundamental destacado, 
com relação aos aspectos organizativos, foi o baixo 
investimento da Secretaria de Saúde local na infra-
estrutura básica, obstáculo para que as equipes tives-
sem condições de, efetivamente, transformar o modo 
de atuação, conforme traduzem as falas a seguir:

A fila veio para dentro da unidade... Não 
tinha mais número limitado de vagas, mas o 
número de profissionais era o mesmo. (C. M. 
D. A., sexo feminino, funcionária do C. 
S. – auxiliar de enfermagem).

Além do tempo, a estrutura física também é 
ruim. Não tem lugar pros grupos, pra aco-
lher os que chegam... Atende lá fora, no cor-
redor... A demanda aumentou e o espaço é 
o mesmo. Houve mudança de modelo e não 
houve mudança de estrutura. (C. R., sexo 
feminino, funcionária do C. S. – ACS).

Ouvíamos muito que tínhamos que trocar o 
pneu do carro com ele andando... Até hoje es-
tamos tentando, porque o serviço não para... 
Mas existe um risco grande para nós, ocu-
pantes do veículo... (M. L. Z., sexo femi-
nino, funcionária do C. S. – auxiliar de 
dentista).
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Com relação aos aspectos técnico-científicos, pô-
de-se perceber que houve resistência de alguns profis-
sionais, e a gestão não estava preparada para lidar com 
isso. Conflitos interpessoais acabaram interferindo no 
funcionamento da unidade de saúde e dificultando a 
implementação do programa, como podemos verificar 
nas seguintes falas:

O projeto em si é legal, mas poderia ter mui-
to mais resolutividade se houvesse perfil nos 
integrantes das equipes... (C. M., sexo fe-
minino, funcionária do C. S. – auxiliar de 
enfermagem).

A gente era só auxiliar e, agora, como a rede 
não tem estrutura para saúde mental, até psi-
quiatra a gente tem que ser. (C. M. S. I., sexo 
feminino, funcionária do C. S. – auxiliar de 
enfermagem).

Quem era bom profissional, ficou ainda me-
lhor com o trabalho nas equipes, mas quem era 
ruim, não melhorou nada, muito pelo contrá-
rio. (E. S., sexo feminino, funcionária do C. 
S. – ACS).

Existem profissionais e profissionais com letra 
maiúscula... (C. S., sexo feminino, funcioná-
ria do C. S. – auxiliar de enfermagem)

De uma equipe de quase 40 profissionais na uni-
dade, apenas 16 se dispuseram a vivenciar os grupos 
focais. Tal fato evidenciou a resistência da maioria em 
participar de processos de mudanças. Com relação à 
equipe de saúde bucal, dos dois dentistas e três auxilia-
res de saúde bucal, somente um dentista e duas auxilia-
res de saúde bucal participaram dos grupos.

A fim de se reverter esse tipo de problema, o docu-
mento de avaliação que se utilizou sugere que 

[...] os gestores deveriam instituir uma estra-
tégia de seguimento contínuo e comunicação 
horizontal com os profissionais para fortalecer 
os processos exitosos e superar as debilidades 

operacionais identificadas, garantindo condi-
ções de trabalho adequadas. (BRASIL, 2006, 
p. 39).

Outras diretrizes foram incorporadas, de forma 
singular, pelos diversos profissionais da equipe, tais 
como: o acolhimento, a criação de vínculo, a assistência 
em moldes de clínica ampliada e a potencialidade dos 
grupos. Estes foram, sem dúvida, grandes avanços con-
seguidos após a capacitação dos profissionais envolvidos 
com o novo modelo.

Entende-se que havia necessidade de organização, 
condução e monitoramento mais eficazes das equipes 
de trabalho, o que inclui a análise permanente das es-
tratégias de intervenção que deveriam ser negociadas 
e renegociadas, para se assegurar a continuidade do 
processo.

Entretanto, sabe-se que, além disso, existe uma 
questão política, 

[...] e como tal poderia ser equacionada com 
vontade e algum refinamento técnico-adminis-
trativo – somos tentados a afirmar, ao lançar-
mos um olhar mais superficial sobre a medici-
na, os serviços de saúde e os seus descaminhos. 
(GUEDES; NOGUEIRA; CAMARGO 
JR., 2006, p. 1094).

No que se refere aos profissionais da saúde bucal, 
apesar da revisão da literatura demonstrar que há um 
avanço significativo que aponta para mudanças nos 
modos de produzir o cuidado nos serviços de saúde 
do SUS, constatou-se, neste estudo, que ainda existem 
profissionais muito resistentes à introdução de novas 
práticas, conforme se pode verificar a seguir:

Foi muito positivo dividir em equipes porque 
cada dentista ficou com uma área e ‘conhecen-
do’ melhor aquela população... O problema foi 
que um quis fazer o Paidéia e ir ‘na’ casa das 
pessoas, e trazer para tratar aqui no posto. En-
fim, foi legal... Mas o outro (dentista) não ti-
nha este perfil e se sentiu sobrecarregado porque 
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ficava sozinho aqui no posto... É claro que deu 
briga, né? (Y. V. R., sexo feminino, funcioná-
ria do C. S. – ASB).

Isso se deve a uma cultura historicamente cons-
truída, de que o profissional de saúde é autônomo, 
compreensão para a qual contribui o próprio proces-
so formativo. Quando nos referimos especificamente 
ao cirurgião-dentista, percebemos que, por ser ele um 
profissional considerado, ainda, como liberal, confor-
me apresentado por Freitas (2008), sua prática tem sido 
simplesmente transferida do consultório particular para 
os serviços públicos de forma mecânica e acrítica (BO-
TAZZO, 2005; RONCALLI, 2006).

Pinto e Coelho (2008, p. 324-325), ao se referi-
rem a Dejours, associam essa discussão à gestão, afir-
mando que:

O grau de liberdade e, em contrapartida, de 
responsabilidade do trabalhador da saúde em 
relação às suas ações é, com muita frequência, 
maior do que em outros campos. Essa autono-
mia, no entanto, não é desvinculada da gestão, 
da organização e dos interesses dos usuários.

Demonstra-se, assim, que foi um grande desafio 
buscar o impacto da qualidade das ações realizadas por 
esta equipe de referência durante a implantação de um 
novo modelo, considerando-se a pluralidade de suas 
dimensões (política, econômica, social e tecnológica) 
e a singularidade dos atores envolvidos na constru-
ção do projeto (indivíduos, famílias, comunidades e 
profissionais).

Considerações Finais

A diversidade de problemas de saúde identificados em 
nossa sociedade exige, de fato, projetos inovadores que 
superem a prática hegemônica pela qual vem sendo 
conduzida a atenção à saúde.

A cultura avaliativa vem sendo foco da atenção do 
Ministério da Saúde, a fim de se institucionalizar a ava-
liação na atenção básica. Um dos entraves deve-se, em 

parte, à formação profissional, conforme apontado por 
Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 42):

A formação dos profissionais de saúde tem per-
manecido alheia à organização da gestão se-
torial e ao debate crítico sobre os sistemas de 
estruturação do cuidado, mostrando-se absolu-
tamente impermeável ao controle social sobre 
o setor, fundante do modelo oficial de saúde 
brasileiro. As instituições formadoras têm per-
petuado modelos essencialmente conservadores, 
centrados em aparelhos e sistemas orgânicos e 
tecnologias altamente especializadas, depen-
dentes de procedimentos e equipamentos de 
apoio diagnóstico e terapêutico.

Outro fator que potencializa tal situação, segundo 
Pinheiro e Silva Jr, (2008, p. 18), seria que:

[...] já existem evidências de que as equipes de 
saúde locais têm dificuldades de se apropriar 
dos processos avaliativos, devido ao desconhe-
cimento de suas abordagens e á sobrecarga de 
tarefas exigidas pelos próprios programas, prin-
cipalmente as de coleta de dados. Na maioria 
das vezes, esses dados não são processados por 
quem os coleta e nem os resultados das análises 
chegam a tempo útil para ajudar na reflexão de 
práticas e na conseqüente mudança necessária.

Diante de tal cenário, cabe aos serviços de saú-
de pensar a prática avaliativa no sentido de ‘agregar 
valor’ institucional e profissional. Necessita, portanto, 
responsabilizar-se com a qualificação e a adequação dos 
seus trabalhadores ao SUS.

Com fundamento em Ceccim e Feuerwerker 
(2004), entende-se que se faz necessário repensar os 
quatro pilares de educação permanente: formação pro-
fissional, atenção à saúde, gestão e controle social.

No quesito formação profissional, entendemos ser 
necessário desmistificar o ‘status’ de profissional de saú-
de, que leva muitos estudantes a fazerem tal opção pela 
carreira sem o adequado perfil e sem o conhecimento 
real do que vem a ser a profissão.



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 32-42, jan./mar. 2013 41

GIUDICE, A.C.M.P.; PEZZATO, L.M.; BOTAZZO, C.   •   Práticas avaliativas: reflexões acerca da inserção da saúde bucal na Equipe de Saúde da Família

______. Subjetividade e administração de pessoal: 
considerações sobre modos de gerenciar o trabalho em 
equipes e saúde. In: MERHY, E. E.; ONOCKO CAMPOS, R. (orgs.). 
Agir em saúde. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. p. 229-266.

______. Uma clínica do sujeito: por uma clínica reformulada e 
ampliada. In: ______. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003. 
p. 51-67.

CECCIM, R. B.; FEVERWERKER, L. O quadrilátero da formação 
para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. 
Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 
41- 65, 2004.

CECCIM, R. B.; MERHY, E. E. Um agir micropolítico e pedagógico 
intenso: a humanização entre laços e perspectivas. Interface – 

Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 13, supl. 1, p. 531-
42, 2009.

CORDÓN, J. A. Construção de uma agenda para a saúde bucal 
coletiva. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, 
p. 557-563, 1997.

Referências

BOTAZZO, C.; BARROS, R. S. Subjetividade e clínica na Atenção 
Básica. Narrativas, histórias de vida e realidade social. Ciência & 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 11, p. 4337-4348, nov. 2011.

BOTAZZO, C. Novas abordagens em saúde bucal. A questão da 
integralidade. In: GARCIA D. V. (Org.). Novos rumos da saúde bucal: 
os caminhos da integralidade. Rio de Janeiro: ABO-RJ/ANS/
UNESCO, 2005. p. 43-47.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde. Curso de Formação de Facilitadores de 
Educação Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 
FIOCRUZ, 2005.

______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia 
Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. v. 1.

BODSTEIN, R. Atenção básica na agenda da saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 401-412, 2002.

CAMPOS, G. W. S. Um método para análise e cogestão de coletivos. 
São Paulo: Hucitec, 2000.

Com relação à atenção à saúde, o programa em 
questão foi um dos pilares de sustentação para a inser-
ção de novas práticas desenvolvidas pelos trabalhadores 
da saúde. O acolhimento, a criação de vínculo, a assis-
tência em moldes de Clínica Ampliada e a potencia-
lidade dos grupos foram ferramentas incorporadas de 
forma singular pelos diversos profissionais das equipes.

A limitação de infraestrutura e recursos, e a au-
sência de valorização adequada dos funcionários foram 
fatores que dificultaram a manutenção do projeto.

Quanto à gestão, a diversidade dos problemas en-
contrados demandaria ações que extrapolassem a auto-
nomia e a governabilidade de usuários e funcionários, 
mas nem sempre a gestão colocou-se aberta a mudan-
ças, ou mesmo possuía qualificações para lidar com al-
gumas destas situações.

Os desafios para a implementação de um proje-
to com essas características são grandes, pois envolvem 
macro e micro políticas do trabalho em saúde. Deste 
modo, acredita-se que há necessidade de se rever e re-

avaliar, continuamente, a prática, para se renegociarem 
novas diretrizes.

Com relação ao controle social, verificamos que fal-
tou trabalho junto à população usuária do serviço, para 
que houvesse empoderamento das novas formas de pro-
dução de saúde. A explicitação à sociedade das necessida-
des políticas e das medidas sociais específicas é essencial 
para o impacto positivo da implantação e da implemen-
tação de novos modelos, ou seja, para a obtenção de bons 
resultados, em que estejam juntas Educação e Cidadania.

Nesse sentido, o modelo em questão e as ações da 
equipe estudada, sem dúvida, avançaram ao enfatizarem 
a Clínica Ampliada e incorporarem ações de promoção à 
saúde em que se busca a integração de ações preventivas, 
curativas e de reabilitação, mesmo que realizada de ma-
neira singular.

A diversidade dos problemas identificados necessi-
tava ações que extrapolavam a autonomia e a governa-
bilidade de usuários e funcionários, e nem sempre foi 
possível se fazer instituinte.
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Prontuário Eletrônico: uma ferramenta que pode 
contribuir para a integração das Redes de Atenção à Saúde  

Electronic Medical Record: a tool that can contribute to integration of Health Care 
Networks
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Oliveira4, Kênia Souto Moreira5, Maísa Tavares de Souza Leite6

RESUMO Esta pesquisa objetivou investigar a existência e a acessibilidade ao prontuário 
eletrônico na atenção primária à saúde. Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e ex-
ploratório, realizado em Montes Claros – Minas Gerais, Brasil. Os dados foram coletados 
entre nos meses de outubro de 2010 ea março de 2011. A análise foi realizada por meio 
do Statistical Package for The Social Science PASW® 17.0. Foram entrevistados médicos, 
enfermeiros e cirurgiõães-dentistas de Equipes de Saúde da Família (ESF). Este trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, 
parecer consubstanciado nº 2011/2010. Os resultados demonstraram a inexistência do 
prontuário eletrônico. 

PALAVRAS CHAVE: Prontuário Eletrônico; Atenção Primária à Saúde; Informática Médica; 
Saúde da Família; Sistema Único de Saúde. 

ABSTRACT This study investigated the existence and accessibility to electronic medical records 

in health care. This is a quantitative, descriptive and exploratory study, held in Montes Claros – 

Minas Gerais, Brazil. Data were collected from October 2010 to March 2011. The analysis was 

performed using the Statistical Software Statistical Package for Social Science The PASW ® 17.0. 

We interviewed doctors, nurses and dentists of Family Health Teams. This study was appro-

ved by the Ethics Committee in Research of Montes Claros State University, the consolidated 

nº.2011/2010. The results showed the lack of electronic medical records.

KEYWORDS: Electronic Medical Records; Primary Health Care; Medical Informatics; Family 

Health; Unified Health System.
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Introdução 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são definidas por 
Mendes (2011) como organizações poliárquicas de um 
conjunto de serviços de saúde vinculados entre si por 
missão única e objetivo comum: garantir uma atenção 
contínua e integrada a determinada população, no tem-
po e lugar certos, de forma humanizada e com equi-
dade. A estrutura organizacional das RAS é necessária 
para garantir a efetividade na prestação dos serviços de 
saúde. Dentre as ferramentas que podem auxiliar essa 
organização encontram-se os sistemas logísticos, repre-
sentados pelos cartões de identificação dos usuários e o 
prontuário clínico.

Mendes (2010) descreve a constituição das RAS 
em três elementos: a população, a estrutura operacional 
e o modelo de atenção à saúde. O autor ainda considera 
que os sistemas logísticos constituem componente fun-
damental para a organização dessa rede, caracterizando 
soluções tecnológicas fortemente ancoradas nas tecno-
logias de informação, que garantem uma organização 
racional dos fluxos e contrafluxos de informações, pro-
dutos e pessoas nas RAS. Isso permite um sistema eficaz 
de referência e contrarreferência dos usuários e trocas 
eficientes de informações ao longo dos pontos de aten-
ção à saúde e dos sistemas de apoio inseridos nas redes.

O prontuário é um documento único constitu-
ído de um conjunto de informações, de sinais e de 
imagens registradas, geradas a partir de fatos, acon-
tecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a 
assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e 
científico, que possibilita a comunicação entre mem-
bros de uma equipe multiprofissional (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 2002).

Existem outras diversas modalidades de docu-
mentos clínicos, dentre eles o Prontuário Familiar, que 
é definido pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará 
(2005) como instrumento de integração das informa-
ções de saúde dos indivíduos, famílias e comunidades 
das áreas de atuação das Equipes de Saúde da Família 
(ESF).

Entre os tipos de prontuário, encontra-se o ele-
trônico que, segundo o Institute of Medicine (1997), 
é um registro eletrônico que reside em um sistema 

especificamente projetado para apoiar os usuários, for-
necendo acesso a um completo conjunto de dados cor-
retos, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recur-
sos, como links para bases de conhecimento médico. 
Esse tipo de prontuário é uma proposta para atender as 
demandas dos novos modelos de atenção e de gerencia-
mento dos serviços de saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DE SAÚDE, 2003). Sendo assim, este 
artigo tem como objetivo investigar a existência e a 
acessibilidade do prontuário eletrônico nos pontos de 
atenção à saúde de Montes Claros (MG), a partir da 
atenção primária nas ESF.

Método

O presente artigo trata-se de uma pesquisa quantitati-
va, descritiva e de abordagem exploratória, realizada em 
Montes Claros, município do norte de Minas Gerais, 
composto por 59 Equipes de Saúde da Família (ESF), 
17 Equipes de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) 
e 5 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Para a população do estudo, utilizou-se como cri-
tério de inclusão a presença de equipe completa e am-
pliada, constituída por médico, enfermeiro e cirurgião-
dentista, devidamente legalizados junto ao Município 
de Montes Claros, e obteve-se um total de 39 equipes. 
A amostra foi composta por 20 ESF, que representam 
33,89% do total de equipes do município e 51% do 
número de equipes completas e ampliadas, devido à 
indisponibilidade para a entrevista de alguns profissio-
nais das demais equipes por motivo de férias, rescisões 
de contrato e outras condições que não permitiram a 
coleta dos dados simultânea entre todos os integrantes.

A variável avaliada foi a existência do prontuário 
eletrônico único e se esse poderia ser acessado nos di-
ferentes pontos de atenção à saúde e nos sistemas de 
apoio das redes de atenção à saúde de Montes Claros 
(MG). Para este fim, foi utilizada a questão norteado-
ra retirada do questionário de Avaliação das Redes de 
Atenção à Saúde (MENDES, 2011): há um prontuá-
rio familiar eletrônico único que pode ser acessado nos 
diferentes pontos de atenção à saúde e nos sistemas de 
apoio da rede? Esta pergunta foi feita simultaneamente 
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aos três profissionais e respondida após discussão prévia 
entre os mesmos, tendo sido este momento previamen-
te agendado.

A coleta de dados ocorreu entre os meses de ou-
tubro de 2010 e março de 2011. Os entrevistadores fo-
ram acadêmicos dos cursos de Educação Física, Medi-
cina, Odontologia, Enfermagem e Ciências Biológicas 
do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde) da Universidade Estadual de Montes Cla-
ros (UNIMONTES). A análise dos dados foi realizada 
empregando-se o programa estatístico Statistical Packa-
ge for The Social Science PASW® 17.0.

A pesquisa foi realizada segundo os princípios éticos 
da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
n° 196/96, Nº 2011/2010 (CEP/UNIMONTES) e 
aprovado no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, 
resolução do CEPEX nº 173 e autorização da Secreta-
ria Municipal de Saúde da Prefeitura de Montes Claros 
(MG).

Resultados e discussão

O resultado do estudo aplicado aos profissionais das 
ESF de Montes Claros (MG) demonstrou que não 
há implantado no município o sistema de prontuário 
eletrônico único que poderia ser acessado nos diferen-
tes pontos das RAS e nos sistemas de apoio dessas em 
Montes Claros (MG).

A cidade estudada possui, atualmente, cerca de 
360 mil habitantes e representa o principal polo regio-
nal (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2010), contando com extenso cadas-
tramento familiar no Sistema de Atenção Básica (SIAB): 
62.231 famílias em junho de 2012 (DATASUS, 2012). 
Os dados justificam a necessidade da implantação de 
sistemas de gerenciamento de RAS que consigam inte-
grar de forma efetiva as famílias residentes no município 
em questão, bem como organizar o atendimento dos 
usuários do serviço de saúde originários de municípios 
vizinhos que têm como referência a cidade de Montes 
Claros (Macrorregião). Nesse sentido, um sistema ele-
trônico estaria bem indicado, devido as suas facilidades 
de gerenciamento em larga escala.

O que se vivencia em Montes Claros (MG), nas 
Equipes de Saúde da Família, é a utilização de pron-
tuário centrado na lógica de atendimento individual, 
que, quando organizado pela família, o que se observa 
são acúmulos de fichas individuais em um único enve-
lope familiar, apresentando condições precárias, como 
rasuras, preenchimentos inadequados, incompletos, 
ilegíveis e com informações sucintas. Essas condições 
corroboram a falta de segurança, a confiabilidade e a 
fragilidade no apoio à decisão clínica, prejudicando a 
atenção/atendimento ao cliente e dificultando a atua-
ção dos profissionais e gestores.

Como as informações contidas no prontuário são 
a base para a análise da situação de saúde da população 
adscrita, bem como para a programação das ações, o 
controle e a avaliação, além de serem a fonte de alimen-
tação de todos os sistemas de informação do Ministério 
da Saúde (MINAS GERAIS, 2006), percebemos que 
o modelo atual utilizado na cidade de Montes Claros 
(MG) está deficiente perante a proposta dos governos 
federal e estadual para esse documento.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
(2006) ressalta as utilidades do prontuário familiar para 
os usuários, a equipe de saúde e os outros pontos da 
atenção. São elas:

Aos primeiros, possibilita um atendimento mais 
seguro e mais eficiente, principalmente quando há ne-
cessidade de transferência de setores e/ou de especia-
listas, uma vez que permite o resgate do histórico dos 
atendimentos anteriores. As anotações existentes po-
dem dispensar ou simplificar interrogatórios e exames 
complementares, reduzindo o custo do atendimento e o 
tempo de permanência no serviço de saúde. Represen-
ta, para o usuário, o grande instrumento de defesa, em 
caso de possíveis prejuízos e de reivindicação de direitos 
perante o profissional, o serviço de saúde e os poderes 
públicos.

Para a equipe de saúde, o prontuário familiar deve 
contribuir para a integração da mesma, possibilitando 
a coordenação do cuidado, sendo um instrumento de 
intercomunicação. No ensino e na pesquisa, possibilita 
o conhecimento dos casos, dos antecedentes, dos con-
tatos e das patologias/condições ou agravos; facilita o 
estudo de diagnóstico e a avaliação da terapêutica. É 
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campo para pesquisa e fonte para os mais diversos dados 
estatísticos de incidências e prevalências, de morbidade 
e mortalidade. Além disso, torna possível a verificação 
e a comparação das diferentes condutas terapêuticas e 
estabelece uma análise comparativa da eficiência.

Para os outros pontos de atenção, demonstra o 
padrão de atendimento prestado, facilita a intercomu-
nicação entre os serviços de saúde, possibilitando a con-
tinuidade do cuidado para com o usuário. É a base de 
informações para a interconsulta e o referenciamento, 
reduz o uso indevido dos equipamentos e dos serviços, 
evitando a repetição desnecessária de exames e de pro-
cedimentos, sendo que permite, a qualquer tempo, um 
conhecimento exato do tratamento feito e do resultado 
alcançado.

Vale ressaltar que, de acordo com a literatura, a 
modalidade eletrônica de prontuário garante que os da-
dos do paciente possam ser compartilhados de forma 
efetiva e rápida por toda a equipe que atende o pacien-
te, e esse intercâmbio é possível até mesmo em longas 
distâncias, o que pode também ocorrer nas RAS. Essa 
ferramenta elimina um problema comum na prática 
clínica: a ilegibilidade das informações escritas à mão 
pelos profissionais nos prontuários de papel, fato que 
pode gerar interpretações errôneas dos dados clínicos 
e, consequentemente, propedêutica e terapêutica inade-
quadas para o paciente (PATRÍCIO et al, 2011).

Além disso, no Brasil, são realizadas 360 milhões 
de consultas médicas por ano, o que gera um volume 
crescente de documentos clínicos, tornando inviável 
o arquivamento dessa quantidade de papel devido aos 
custos operacionais e à necessidade de grande espaço 
físico (PATRÍCIO et al, 2011).

Segundo Lavras (2011), a exemplo de outros sis-
temas de saúde pelo mundo, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) apresenta-se fragmentado, o que gera desconti-
nuidade do atendimento e impossibilita a resposta do 
mesmo às exigências do quadro de necessidades da saú-
de. Os autores acreditam, ainda, que a única forma de 
alcançar a abordagem multiprofissional e o desenvolvi-
mento de práticas de autocuidado é através dos sistemas 
integrados.

Mendes (2010) concorda com esse autor, acres-
centando que os sistemas fragmentados têm sido um 

desastre sanitário e econômico em todo o mundo. Para 
ele, esses modelos organizacionais consistem em con-
juntos de pontos de atenção à saúde isolados e incomu-
nicados uns com os outros, tendo como consequência 
a incapacidade de prestarem uma atenção contínua a 
população. Neste modelo, a atenção primária à saúde 
não pode exercitar seu papel de centro de comunicação, 
coordenando o cuidado.

A atenção voltada para a possível fragmentação da 
atenção à saúde e a preocupação com essa situação não 
são recentes. Concomitantes a essa observação, surgi-
ram iniciativas de expansão do acesso, para reduzir a 
segmentação entre os serviços assistenciais e a fragmen-
tação do cuidado à saúde (SILVA, 2011).

Entre as primeiras publicações que abordaram a 
necessidade de garantir a integridade e a disposição dos 
sistemas de saúde em redes, está o relatório de Dawson, 
publicado em 1920, na Inglaterra. Esse documento 
previa a distribuição dos serviços de saúde conforme as 
necessidades da população e a interação das ações cura-
tivas com as preventivas (SILVA, 2011).

Em 1996, o governo australiano publicou um re-
latório de avaliação do papel da tecnologia da informa-
ção na qualidade da atenção em saúde (AUSTRALIAN 
HEALTH MINISTERS ADVISORY COUNCIL, 
1996). Esse documento concluiu que a informação é 
item chave para a segurança e a qualidade da atenção 
à saúde. Esta deve ser garantida de forma correta para 
os gestores e usuários das redes a fim de produzir mu-
danças significativas no sistema de saúde. O relatório 
constatou, também, que as tecnologias de informação 
na atenção à saúde têm riscos, como a quebra de pri-
vacidade. Contudo, melhorias na gerência dos sistemas 
informatizados podem garantir maior confiabilidade 
aos mesmos.

No Brasil, desde 1920, com os Centros de Saú-
de Escola, foram criados vários modelos de sistemas na 
tentativa de organizar a atenção primária à saúde. As 
primeiras experiências com Medicina Comunitária na 
década de 1970, apoiadas pelas universidades, ocorre-
ram em municípios como Montes Claros (MG), Cam-
pinas (SP), Niterói (RJ), Londrina (PR), Teresina (PI), 
São Luis (MA), Cotia (SP), Sete Lagoas (MG), Pelotas 
(RS) e Joinvile (SC), e, desde então, as estratégias de 
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integração evoluíram. Hoje, o sistema vigente em Redes 
de Atenção à Saúde vem se mostrando efetivo na orga-
nização das esferas de gestão, porém, demanda sistemas 
logísticos evoluídos. Nesse sentido, o prontuário eletrô-
nico poderia ser indicado (LAVRAS, 2011).

As equipes municipais têm papel fundamental na 
organização do sistema de saúde e precisam estar integra-
das às esferas estaduais. Para isso, o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (CONASS) (CONSELHO 
NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 
2011) acredita ser imprescindível implementar sistemas 
de informação potentes, sistemas logísticos e de apoio 
diagnóstico e terapêutico, além de sistemas de gestão 
em Redes de Atenção à Saúde. Sem esses, não é possível 
uma integração completa entre os diversos pontos de 
atenção e cuidado. Portanto, é necessária uma atuação 
consistente da gestão estadual, apoiando técnica e fi-
nanceiramente as equipes municipais, proporcionando 
ferramentas para o pleno cuidado.

O sistema informatizado do prontuário clínico 
permite que as informações sejam guardadas por muito 
mais tempo, garantindo maior segurança para o pacien-
te e sua família, e facilitando a utilização dos dados em 
possíveis estudos epidemiológicos. O processamento 
desses dados possibilita que sejam verificadas as tendên-
cias sanitárias em determinada população, despertando 
previamente a atenção dos profissionais e gestores da 
saúde para possíveis epidemias, assim provocando me-
didas imediatas de controle.

As doenças crônicas são um desafio para a atenção 
primária à saúde, e o registro eletrônico do paciente é 
o elemento essencial para disparar o provimento de di-
retrizes na gestão desse tipo de condição (SALTMAN, 
2006).

Comparando o prontuário eletrônico ao tradi-
cional de papel, verifica-se que o segundo apresenta 
algumas desvantagens em relação ao primeiro: não é 
acessível à distância; só pode estar em um único lugar a 
cada tempo; sua pesquisa é lenta; é sempre acumulativo 
– tem-se a história, mas não o resumo até o ‘presente’ 
estado; Além disso, os sistemas administrativos – como 
faturamento e agendamento – requerem esforço manu-
al de integração (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO PAULO, 2000).

A utilização do prontuário eletrônico é capaz de 
aumentar, significativamente, a produtividade e os ín-
dices de qualidade e satisfação das pessoas usuárias, o 
que foi constatado pela Secretaria Municipal da Saúde 
de Curitiba (PR) (MENDES, 2007).

Silva (2011) destaca a importância do investimen-
to em recursos para a incorporação de tecnologias e a 
melhoria de acesso dos usuários aos serviços. Segundo o 
autor, as redes de atenção à saúde têm sido consideradas 
importante fator de racionalização de gastos e melhor 
aproveitamento da oferta assistencial disponível. Com 
essa forma de organização, a economia de escala e esco-
po torna-se mais evidente.

A modalidade eletrônica ainda permite o arma-
zenamento e a integração dos dados de todo o nú-
cleo familiar, e não apenas do indivíduo, fato esse que 
não ocorre nas unidades de atenção primária avaliadas 
(PEREIRA, 2008). De acordo com os dados coletados, 
observou-se que o prontuário utilizado pelas ESF, além 
de ser em papel, tem caráter individual, o que contradiz 
a proposta do Ministério da Saúde, que coloca como 
atribuição básica de uma Equipe de Saúde da Família a 
abordagem familiar. Assim, deveria existir, nessas uni-
dades, um documento que abordasse a família de forma 
holística. Essa atitude é vista como fundamental para 
que os profissionais de saúde possam correr na esfera 
psicossocial a fim de prevenir doenças e alterações na 
funcionalidade familiar, bem como reconhecer seus as-
pectos evolutivos ao longo do tempo.

Como todo sistema de informação, o prontuá-
rio eletrônico tem seus empecilhos, que, muitas vezes, 
impedem a sua implantação. Dentre eles, podemos 
citar o alto custo para a implantação dessa ferramenta 
e a necessidade de treinamento dos profissionais que 
terão acesso ao mesmo, além do investimento em se-
gurança a fim de garantir o sigilo das informações dos 
usuários. Entretanto, deve-se verificar o custo-benefí-
cio dessa ferramenta, sendo que há evidências de que 
ela melhora a divisão de trabalho entre diferentes pres-
tadores, reduz a redundância de procedimentos, me-
lhora o diagnóstico e o plano de cuidado (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2001). Dessa forma, os 
gestores de saúde podem reconhecer as melhorias no 
funcionamento das RAS nas quais estão inseridos.
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A capacitação dos profissionais inseridos direta-
mente na utilização das novas ferramentas de comu-
nicação em saúde é necessária para tornar o seu uso 
eficiente. Esses sistemas necessitam de um nível de 
informatização adequado para que seus usuários con-
sigam acessar facilmente as informações e gerenciá-las, 
segundo Saltman (2006). Este autor descreve o modelo 
ideal, em que os trabalhadores teriam acesso ao compu-
tador preferencialmente no ambiente de trabalho ime-
diato, podendo ser fixo ou móvel. Com a modalidade 
portátil do aparelho, haveria facilidade de atendimento 
nas visitas domiciliares e no cadastramento das famílias.

O modelo eletrônico de prontuário foi implanta-
do pela prefeitura de Belo Horizonte (MG), onde foram 
ouvidas as opiniões dos profissionais de saúde sobre essa 
ferramenta. Na ocasião, foram encontrados exemplos 
de resultados positivos que ressaltaram a funcionalidade 
do prontuário eletrônico do paciente (PEP). Dos 27 en-
trevistados, 14 profissionais acreditam que a utilização 
dos protocolos recomendados pelo programa eletrônico 
ajuda a padronizar o atendimento, e 25 deles citaram a 
garantia de acesso rápido e a facilidade do compartilha-
mento de informações (MOURÃO; NEVES, 2007).

Ainda segundo Saltman (2006), infelizmente, 
muitos profissionais que atuam na atenção à saúde 
acreditam que a formação atual sobre o uso de compu-
tadores pode ser deficitária e pouco atraente. Esse pen-
samento dificulta a abordagem desses trabalhadores no 
processo de implantação dos sistemas eletrônicos.

O Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido pu-
blicou um material contendo elementos indispensáveis 
para o treinamento em informática da saúde dos seus 
profissionais (SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE, 
1999). Os elementos tratados são: comunicação; gestão 
do conhecimento; qualidade e gerenciamento de dados; 
confidencialidade e segurança das informações; usos se-
cundários dos dados e da informação clínica; auditoria 
clínica e de serviço; sistema de funcionamento clínico 
e telemedicina; e teleatenção (SALTMAN, 2006). Esses 
elementos devem ser utilizados no processo de implan-
tação dos sistemas eletrônicos, como o PEP.

A implantação das tecnologias de informação 
na saúde é tendência mundial. Greiver et al (2011) 
demonstraram que há experiências bem sucedidas de 

prontuários mistos em Toronto, no Canadá, onde se 
utiliza o método eletrônico de registros médicos em 
alguns aspectos do atendimento, sem que se despreze 
totalmente o prontuário de papel. O sucesso desse mé-
todo foi garantido, visto que os grupos de profissionais 
médicos de família entrevistados nesse estudo canaden-
se não se mostraram dispostos a retornarem à utilização 
única do registro escrito à mão.

Nesse mesmo estudo, Greiver et al (2011) obser-
varam que alguns participantes classificaram os regis-
tros eletrônicos como complexos e inflexíveis, entre-
tanto, atribuíram essas características às interfaces dos 
modelos utilizados, componentes estes que podem ser 
aprimorados com o desenvolvimento dos softwares.

Confirmando a eficácia dos modelos eletrônicos 
de prontuário, médicos entrevistados no trabalho de-
senvolvido em Toronto (Canadá) acreditavam que a 
implementação dos registros eletrônicos melhorou a 
qualidade de seus registros, ressaltando que os pron-
tuários foram mais bem organizados, e que eles foram 
capazes de encontrar os dados rapidamente.

A acessibilidade descrita no estudo de Greiver et al 
(2011) foi confirmada por Renée (2010), que compa-
rou a velocidade de busca dos registros através de cro-
nometragem. Este autor constatou que os médicos con-
seguiram encontrar informações solicitadas com mais 
facilidade (uma média de 3,2 minutos, em comparação 
com os 5,9 minutos gastos antes da implementação – P 
≤ 0,01).

O objetivo de Renée (2010) foi confrontar a visão 
do médico e do paciente a respeito da utilização de re-
gistros eletrônicos. Nesse estudo, observou-se que a se-
gurança sentida pelo usuário em relação ao profissional, 
bem como a relação estabelecida entre eles, foi preser-
vada após a implantação da tecnologia em questão. Essa 
constatação confrontou o temor que existia a respeito 
do prejuízo do relacionamento entre médico e paciente.

Rozenblum et al (2011) avaliaram registros de 
saúde eletrônicos em diversas regiões do Canadá e ob-
servaram que, em termos de aplicações clínicas, um dos 
principais benefícios para os pacientes foi a utilização 
de imagens digitais, bem como a redução de custo.

Nos sistema estadunidense, Kuschnir e Chorny 
(2010) verificaram a utilização de sistemas integrados 
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com planos diferenciados apenas para aqueles que po-
dem pagar, com acesso desigual pela população, não in-
corporando as questões de saúde pública e a ação sobre 
os condicionantes sociais. Segundo a autora, naquele 
país não se coloca a ideia da regionalização – intrinseca-
mente derivada dos princípios de universalidade e equi-
dade. Kuschnir e Chorny (2010) atribuíram responsa-
bilidade à gerência dos sistemas nacionais, indicando 
que a mesma não pode abdicar da função de garantir 
o direito e a organização das redes regionalizadas, que 
constituem instrumento para a ampliação do acesso e a 
diminuição das desigualdades.

Na maioria dos países da América Latina, há uma 
focalização do acesso à saúde e uma relevância maior 
é dada aos aspectos de mercado. Especialmente a res-
peito das duas décadas anteriores a esta, nota-se um 
padrão de baixo financiamento público, o que corro-
bora a situação de descentralização observada nesses 
países (SILVA, 2011). Com o baixo investimento em 
políticas de gerência em saúde, torna-se difícil investir 
em sistemas integrados como o prontuário eletrônico 
para garantir a ampla abrangência dos serviços de saúde 
à população usuária.

Durante muito tempo, teve-se o entendimento de 
que as informações contidas no prontuário pertenciam 
ao médico-assistente ou à instituição. No entanto, hoje, 
entende-se que é um documento de comunicação entre 
os profissionais responsáveis pelo cuidado, o usuário e 
o serviço de saúde. Portanto, não é apenas o registro 
da anamnese do usuário; trata-se de um instrumento 
de grande valor, preenchido e utilizado por diversos 
profissionais de saúde (MINAS GERAIS, 2006). Nesse 

sentido, a modalidade eletrônica de prontuário é uma 
ferramenta de grande utilidade para garantir essa inte-
gração entre os pontos de atenção.

Conclusão

O prontuário eletrônico não é utilizado como ferra-
menta de gestão nas Unidades Básicas de Saúde de 
Montes Claros (MG). Todavia, é essencial a utilização 
desse modelo de registro na atenção primária, uma vez 
que ele proporciona uma maior qualidade ao atendi-
mento e à gestão pública. O município teria muito 
a ganhar com a utilização dessa ferramenta: poderia 
reduzir o número de papéis arquivados, diminuir a 
ocorrência de erros de conduta; os dados poderiam ser 
armazenados por mais tempo; evitaria a redundância 
de procedimentos, tais como exames; aumentaria a 
produtividade do serviço e a satisfação dos usuários; e 
facilitaria a intercomunicação nos pontos de atenção.

O prontuário eletrônico apresenta empecilhos 
para sua utilização, dentre eles: o custo de implanta-
ção e a necessidade de capacitação dos profissionais. 
Contudo, verifica-se que os benefícios gerados supe-
ram as dificuldades.

Sendo assim, a implantação dos prontuários ele-
trônicos em todo o território nacional seria um grande 
passo em direção à melhoria na qualidade da assistên-
cia prestada aos pacientes, por gerar facilidade, agi-
lidade e segurança para os profissionais de saúde. A 
saúde pública brasileira se tornaria mais completa e 
precisa.
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Procura da emergência pediátrica pelas mães: implicações 
para a superlotação 

Mothers searching for pediatric emergency: implication on overcrowding at the emergency 
units

Libania Maria Bandeira Lima1, Nádia Maria Girão Saraiva de Almeida2

RESUMO O estudo objetivou traçar o perfil das crianças e adolescentes que buscam o 
atendimento no Centro de Assistência à Criança Dra. Lúcia de Fátima Rodrigues Guimarães 
Sá (CAC), em Fortaleza/Ceará, descrever os vínculos com os serviços de atenção básica e as 
justificativas das mães pela procura do serviço de emergência. Estudo descritivo, transver-
sal, realizado no período de 1º a 31 de maio de 2011, cuja amostra foi constituída por 211 
participantes. Uma parcela de 47,4% dos atendimentos foi classificada como patologias 
que poderiam ser conduzidas na atenção básica. A procura das mães pela emergência pe-
diátrica foi justificada pela qualidade do atendimento, pela acessibilidade e, em algumas 
ocasiões, pela ausência do médico na Unidade Básica de Saúde.  

PALAVRAS CHAVE: Superlotação de emergências pediátricas; atenção básica; hierarqui-
zação na saúde.

ABSTRACT The study aimed to outline the profile of children and adolescents who seek care 

at the Child Care Center Dr. Lucia de Fatima Rodrigues Guimarães Sá (Centro de Assistência à 

Criança – CAC), in Fortaleza / Ceará, describe the links with primary care services and the justifi-

cations of mothers looking for emergency service. Descriptive transversal study, conducted from 

1 to 31 May 2011, whose sample consisted of 211 participants. A portion of 47.4% of visits were 

classified as pathologies that could be conducted in primary care. The search of mothers for 

pediatric emergency was justified by the quality of care, the accessibility and, in some instances, 

the lack of doctors in the Basic Health Units.

KEYWORDS: Overcrowding of pediatric emergencies; primary care; prioritization in health.
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Introdução 

No Brasil, com a Constituição de 1988, foram lança-
das as bases da implementação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que mudou a história da saúde pública 
no país. O SUS está fundamentado sobre os princípios 
norteadores orientados pela conferência de Alma-Ata e 
descritos pela Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080/90, sen-
do estes éticos/doutrinários: Integralidade, Equidade e 
Universalidade; e organizativos/operacionais: descen-
tralização, participação da comunidade, hierarquização 
e regionalização (BRASIL, 2000).

Entende-se como Atenção Primária à Saúde (APS) 
a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, englo-
bando as Unidades Básicas de Saúde com a Estratégia 
Saúde da Família (ESF), estratégia essa que se caracteri-
za por utilizar-se de equipes multiprofissionais respon-
sáveis por oferecer atenção integral e contínua a indiví-
duos e suas famílias residentes em um território rural ou 
urbano, com limites geográficos definidos, com resolu-
bilidade e qualidade da atenção (BRASIL, 1998).

A cidade de Fortaleza, capital do estado do Cea-
rá, é uma das maiores metrópoles do Brasil, sendo a 5ª 
maior em número de habitantes, com uma população 
de 2.447.409 pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

Estudiosos concordam que Fortaleza é um local 
de contrastes sociais, onde se destaca a convivência de 
modernos aparatos industriais, financeiros, turísticos e 
luxuosas áreas residenciais com uma população pobre e 
excluída, usuária da assistência social e carente de polí-
ticas públicas comprometidas com o desenvolvimento 
humano sustentável (LIMA, 2004).

O Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fá-
tima Rodrigues Guimarães Sá (CAC), único hospital 
pediátrico da Prefeitura Municipal de Fortaleza, realiza 
em média 8.000 atendimentos mensais, entre ambula-
tórios, urgência/emergência e internamentos. Em cada 
plantão de 12 horas devem atuar três pediatras, que se 
revezam entre os setores de emergência, enfermaria e 
pronto atendimento (FORTALEZA, 2010).

Sobre a recepção das crianças e adolescentes que 
chegam ao hospital, uma equipe de enfermagem, rea-
liza a triagem (acolhimento com classificação de risco), 

baseada nas queixas e condição clínica, utilizando pro-
tocolo adaptado para o serviço. Aqueles pacientes que 
forem classificados como pertencentes ao eixo vermelho 
(emergência) são encaminhados imediatamente para o 
setor de emergência, onde receberão atendimento mé-
dico imediato. Os demais são submetidos à aferição de 
sinais vitais e encaminhados ao Serviço de Arquivo Mé-
dico e Estatística (SAME) para a confecção da ficha de 
atendimento. Posteriormente, serão atendidos segundo 
a classificação de risco (amarelo ou verde) (FORTALEZA, 
2010).

Os pacientes classificados como pertencentes ao 
eixo azul são orientados a procurar uma Unidade Bá-
sica de Saúde, local hierarquicamente adequado para o 
seu cuidado. Na prática, entretanto, não se pode negar 
assistência médica a quem necessita, especialmente pelo 
respeito aos princípios do SUS. Como as mães relutam 
em seguir a orientação dada, acabam por ficar no es-
paço de espera, na esperança de receber atendimento, 
atitude que contribui para a superlotação no serviço. 
Em períodos de maior demanda esses pacientes chegam 
a aguardar um dia inteiro e ainda assim retornam às 
suas casas sem receber a assistência.

O quadro descrito gera, para os familiares e cui-
dadores dos pacientes e para os profissionais de saúde, 
relações delicadas e conflituosas, chegando muitas vezes 
a cenas de agressão verbal e até violência física, o que 
configura esses ambientes de trabalho como zonas de 
insegurança e fragilidade social, fatores de desestímulo 
para os trabalhadores da saúde e de desesperança e re-
volta para os usuários do sistema.

Este trabalho se propõe a avaliar essa desconfortá-
vel condição de risco à qual estão expostas tantas crian-
ças e adolescentes de Fortaleza e, a partir de uma melhor 
compreensão, contribuir para estratégias de aperfeiçoa-
mento da qualidade dos serviços prestados tanto para 
os usuários como para os trabalhadores da saúde desse 
município, bem como colaborar para políticas públicas 
que trabalhem as razões das mães, no sentido de orien-
tar uma busca adequada pelo serviço cuja necessidade 
venha a ocorrer.

O estudo teve por objetivo traçar o perfil das 
crianças e adolescentes que buscam o atendimento no 
Centro de Assistência à Criança Dra. Lúcia de Fátima 
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Rodrigues Guimarães Sá (CAC), em Fortaleza/Ceará, 
descrever os vínculos com os serviços de atenção básica 
e as justificativas das mães pela procura do serviço de 
emergência. 

Metodologia

Estudo descritivo, transversal, realizado no setor de 
emergência e pronto atendimento do CAC, em Forta-
leza, no período de 1º a 31 de maio de 2011, excluídos 
os feriados e fins de semana, quando os postos de saúde 
não funcionam. 

A população do estudo foi constituída por crian-
ças/adolescentes e suas mães/acompanhantes que bus-
caram atendimento de urgência/emergência no CAC 
no período definido e que preenchiam os seguintes cri-
térios de inclusão: residir no município de Fortaleza/
Ceará; ser classificado como pertencente ao eixo azul 
segundo o protocolo de acolhimento com classificação 
de risco do CAC estando, portanto, apto para o atendi-
mento na atenção básica; buscar o atendimento hospi-
talar em horário coincidente com o funcionamento da 
maioria dos postos de saúde da Rede Básica de Fortale-
za: de segunda a sexta-feira, das 7:00h às 17:00h. Foram 
excluídos os pacientes com diagnóstico confirmado ou 
suspeito de dengue, por estar justificado buscar atendi-
mento médico em um período de epidemia.

Uma análise das fichas dos atendimentos realiza-
dos nos meses de março e setembro de 2010 mostrou 
que 1.200 pacientes tiveram o diagnóstico de agravos 
que poderiam ser resolvidos na atenção básica, corres-
pondendo a uma prevalência de 45%. Assim, com base 
nesses resultados, calculou-se o tamanho da amostra 
utilizando-se a fórmula para populações finitas:                   

n =
        e²(N-1)+t²5%xPxQxN

onde N corresponde à população de 1.200 crianças 
atendidas mensalmente no CAC com diagnósticos passíveis 
de atendimento na atenção básica; P é a prevalência de 45% 
desses agravos. Empregou-se o erro amostral (e) de 6%. 
Dessa forma, a amostra ficou constituída por 216 pacientes.

Considerando o período de 20 dias úteis para a coleta 
de dados, definiu-se que diariamente seriam selecionados 
11 pacientes para participar da pesquisa, sendo realizado 
o sorteio, empregando-se a tabela de números aleatórios. 

As informações foram obtidas por meio de entre-
vistas com as mães, utilizando um formulário contendo 
variáveis sociodemográficas, vinculação aos serviços de 
atenção básica, dados clínicos da doença atual e os motivos 
da busca pelo hospital. Constava, ainda, no formulário um 
espaço a ser preenchido com informações colhidas após a 
consulta médica, como tempo de espera, diagnóstico e tra-
tamento instituído, que foram coletados dos prontuários, 
posteriormente.

Dois profissionais previamente treinados pela pes-
quisadora realizaram o sorteio e as entrevistas. Após a lei-
tura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as 
mães/acompanhantes que concordaram em participar do 
estudo assinaram o termo, em duas vias, guardando uma 
para si e deixando outra com o entrevistador. A entrevista 
foi realizada no momento em que a criança aguardava o 
atendimento.

Durante a revisão do instrumento de coleta de da-
dos, a pesquisadora responsável identificou que os formu-
lários de duas crianças e três adolescentes apresentavam o 
preenchimento incompleto de diversas variáveis, sendo 
excluídos do estudo, ficando  a amostra final constituída 
por 211 participantes.

Os dados foram tabulados no programa SPSS, ver-
são 16.0 e apresentados sob a forma de tabelas. Foram cal-
culadas médias e proporções e realizada análise estatística 
utilizando-se o teste qui-quadrado para verificar a associa-
ção entre as variáveis.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Estadual do Ceará. A pesquisa se 
pautou nos princípios da Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CONSELHO 
NACIONAL DE SAÚDE, 1996).

Resultados

No mês de maio de 2011, excluídos feriados e finais de 
semana, foram realizados 2.885 atendimentos, dos quais 
14,4% (416) não receberam diagnóstico. Entre os que 

t²5%xPxQxN
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foram diagnosticados (2.469), uma parcela de 47,4% 
(1.170) foi classificada como patologias que poderiam 
ser conduzidas na atenção básica, sendo considerados 
os pacientes que sofriam de sintomas leves, onde não 
havia qualquer possibilidade real de complicação. Pre-
dominaram as doenças do trato respiratório (56,2%), 
seguidas das doenças gastrointestinais (16,6%) e das 
viroses (13,1%).

A maioria das crianças encontrava-se na faixa etá-
ria de zero a 24 meses (37,0%), enquanto os adoles-
centes (≥ 10 anos) representaram 13,7% da amostra, 
destacando-se também o predomínio do sexo mascu-
lino (53,1%). Com relação ao vínculo dos acompa-
nhantes, 81,5% foram trazidos pelas mães, 6,2% pelas 
avós e apenas 5,7% estavam acompanhadas pelos pais 
(Tabela 1).

Idade (meses) (n=211) n. %

<1 5 2,4

1-11 22 10,4

12-24 51 24,2

25-59 49 23,2

60-120 55 26,1

>120 29 13,7

Sexo (n=211)

Masculino 112 53,1

Feminino  99 46,9

Vínculo com a criança (n=211)     

Mãe 172 81,5

Pai 12 5,7

Avô (ó) 13 6,2

Tio (a) 11 5,2

Outros 3 1,4

Tabela 1. Distribuição das crianças segundo idade, sexo e vínculo do acompanhante. Fortaleza, 2011

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao perfil dos acompanhantes, a idade va-
riou de 15 a 63 anos, sendo a maioria (42,2%) na faixa 
etária de 20 a 29 anos, predominando os que não com-
pletaram o ensino fundamental (33,5%). No quesito 
renda familiar, 84,4% referiram renda mensal de um a 
dois salários mínimos enquanto que 11,2% recebiam 
menos que um salário mensal.

Sobre a procedência dos pacientes, verificou-
se que 91,0% vieram diretamente de seus domicílios 
para o serviço de emergência, enquanto apenas 7,1% 
foram referenciados pela Unidade Básica de Saúde. 
Após a classificação de risco, 57,3% (121) foram en-
caminhados para a consulta de pronto atendimento. 
Os demais foram orientados a procurar assistência em 
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outros serviços. Entre os que aguardaram pelo atendi-
mento, apenas 14,8% (18/121) obtiveram a consul-
ta médica dentro da primeira hora, enquanto 17,4% 
(21/121) permaneceram mais de seis horas à espera da 
avaliação pediátrica, sendo a média de tempo de espera 
de 2 horas e 15 minutos. Ressalta-se que em 34,6% 
dos atendimentos analisados (73/211) havia apenas um 
médico no turno, enquanto que 42,2% (89/211) con-
taram com dois médicos e, em 23,2% dos casos, três ou 
quatro médicos realizaram o atendimento. 

A maioria dos pacientes encontrava-se cadastra-
da em uma Unidade Básica de Saúde (93,4%), desses 
67,5% na unidade do próprio bairro. Quanto ao acom-
panhamento do desenvolvimento normal da criança e do 
adolescente, 55,0% responderam que não o fazem, dos 
quais 39,6% justificaram-se pela dificuldade de acesso e 
38,8% disseram desconhecer ou não gostar dos serviços 
oferecidos pela atenção primária. Dos que faziam segui-
mento regular no posto de saúde, 32,6% referiram ter 
conhecimento da necessidade desse cuidado (Tabela 2).

Cadastrado em uma Unidade Básica de Saúde (n=211)                                                     n. %

     Sim 197 93,4

     Não 10 4,7

     Não respondeu/não sabe informar 4 1,9

Unidade Básica de Saúde em que é cadastrado (n=197)   

    Unidade Básica de Saúde do bairro onde reside 133 67,5

    Unidade Básica de Saúde de outro bairro       64 32,5

Faz acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (n=211)

    Não 116 55,0

    Sim 92 43,6

    Não respondeu 3 1,4

Justificativas para não fazer acompanhamento na Unidade 
Básica de Saúde (n=116)

    Dificuldade de acesso 46 39,6

    Desconhece/não gosta do serviço 45 38,8

    Faz seguimento em outro serviço 3 2,6

    Planeja fazer 3 2,6

    Acompanhante não respondeu 19 16,4

Justificativas para fazer acompanhamento na Unidade Básica 
de Saúde (n=92)

    Acompanhante não respondeu 31 33,7

    Responsável entende a necessidade 30 32,6

    Por orientação do próprio serviço 19 20,7

    Paciente tem doença que exige o acompanhamento 12 13,0

Tabela 2. Vinculação dos pacientes à atenção básica. Fortaleza, 2011

Fonte: Elaboração própria
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Verificou-se que elevada proporção dos en-
trevistados preferia procurar o CAC (78,2%), en-
quanto apenas 10,0% buscavam a Unidade Básica 
quando a criança/adolescente adoecia. Dentre os 
que preferiam o CAC, 26,1% afirmaram gostar do 
atendimento, 21,2% justificaram a escolha pela 

acessibilidade e 9,7% optam pelo hospital por insa-
tisfação e/ou pela dificuldade de acesso à Unidade 
Básica de Saúde. As razões predominantes para pro-
curar a Unidade Básica de saúde foram a acessibili-
dade/proximidade (28,6%) e gostar do atendimen-
to (23,8%) (Tabela 3).

Serviços procurados em casos de doença (n=211)       n. %

    CAC 165                   78,2

    Unidade Básica de Saúde 21 10,0

    Outro hospital público 13 6,1

    Serviço particular 5 2,4

    Farmácia     1 0,5

    Não responderam    6 2,8

Razões da preferência pelo CAC (n=165)                                                      

    Gostam do atendimento                                                                    43 26,1

    Acessibilidade 35                     21,2

    Valorizam serviço especializado/exames                                          22 13,3

    Dificuldade de acesso/insatisfação com a unidade básica                              16 9,7

    Seguem critérios de gravidade da doença  6 3,6

    Não responderam 43   26,1

Razões da preferência pela Unidade Básica de Saúde (n=21)

    Acessibilidade/proximidade 6 28,6

    Gostam do atendimento 5 23,8

    Seguem critérios de gravidade da doença 3 14,3

    Não responderam 7 33,3

Tabela 3. Serviços procurados e razão da preferência em casos de doença da criança/adolescente. Fortaleza, 2011

Fonte: Elaboração própria

Observou-se que 86,7% dos entrevistados consi-
deraram a doença da criança/adolescente como emer-
gência. Entre esses, a maioria justificou ser caso de 
emergência por temer complicações (41,0%), porque 
a criança apresentava febre (22,4%) e 20,2% achavam 
que poderia ser dengue. 

Quando interrogados sobre a procura por outros 
serviços na doença atual da criança/adolescente, 64,9% 
dos entrevistados responderam que vieram diretamente 
ao hospital. Dos 73 que buscaram outro serviço antes 
de ir ao CAC, a maioria (76,7%) afirmou ter ido à Uni-
dade Básica de Saúde. Quanto aos motivos pela escolha 
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do CAC no dia da entrevista, 37,0% destacaram 
proximidade e acessibilidade, 21,3% afirmaram que 
gostam do atendimento no hospital, ressaltando-se 

que 9,0% afirmaram ter vindo à emergência porque 
não havia médico nas Unidades Básicas de Saúde 
(Tabela 4).

Procura por outro serviço antes de vir ao CAC (n=211) n. %

    Sim 73 34,6

    Não 137 64,9

    Não respondeu 1 0,5

Serviços que foram procurados (n=73)

    Unidade Básica de Saúde 56 76,7

    Dois ou mais serviços 8 11,0

    Outro hospital 7 9,6

    Farmácia 2 2,7

Motivos para procurar o CAC na doença atual (n=206)

    Gostam do atendimento 45 21,8

    Proximidade 42 20,4

    Acessibilidade 36 17,5

    Hospital de Emergência Pediátrica 21 10,2

    Não tem médico na Unidade Básica de Saúde 19 9,2

    Por encaminhamento/sugestão 16 7,8

    Por costume/hábito 10 4,8

    Por medo de complicação 9 4,4

    Por ter acesso a exames 8 3,9

Tabela 4. Serviços procurados e razão da preferência em casos de doença da criança/adolescente. Fortaleza, 2011

Fonte: Elaboração própria

Acerca das expectativas das mães/acompanhantes 
em relação ao atendimento de suas crianças, a maior 
parte (35,5%) espera agilidade, 16,6% qualidade da 
atenção e 13,3% almejam simplesmente ser atendi-
das (13,3%). No quesito sugestões para melhorar o 
atendimento no município, 102 entrevistados não 

quiseram opinar e entre os que o fizeram pre-
dominou a sugestão de aumentar o número de 
médicos na rede municipal, perfazendo 21,8%. 
Outros 15,2% lembraram a necessidade de me-
lhorar a organização dos serviços de emergência 
(Tabela 5)
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Expectativas em relação ao atendimento na emergência 
(n=210) n. %

Agilidade 75 35,5

Qualidade 35 16,6

Ser atendido(a) 28 13,3

Melhor organização do Serviço 21 10,0

Resolutividade 19 9,0

Agilidade/Qualidade/Resolutividade 13 6,1

Não responderam 19 9,0

Sugestões para melhorar o atendimento no município 
(n=109)

Aumentar o número de médicos 46 21,8

Melhorar a organização do Serviço de Emergência 32 15,2

Estão satisfeitos(as) 18 8,5

Melhorar a qualidade do atendimento médico 7 3,3

Ampliar a rede de atendimentos e funcionários 6 2,9

Tabela 5. Expectativas e sugestões dos entrevistados em relação aos serviços de saúde. Fortaleza, 2011

Fonte: Elaboração própria

Discussão

No hospital da rede secundária de Fortaleza, local des-
tinado ao atendimento de urgência e emergência, prati-
camente metade da demanda correspondeu a patologias 
que poderiam ter sido resolvidas na Atenção Básica em 
Saúde, resultado semelhante a outros estudos sobre per-
fil de morbidade da clientela de prontos-socorros. 

Melo, Assunção e Ferreira (2007) descrevem 
como paradoxal o contexto de um serviço de emergên-
cia pediátrica na cidade de Belo Horizonte/MG que se 
apresenta constantemente lotado, aglomerado de crian-
ças e de seus acompanhantes, entretanto 50% dos casos 
foram considerados como consultas simples, sensíveis a 
atendimento em serviços de cuidados primários.

Rati (2009) explica esse paradoxo mostrando 
as justificativas das mães para optar por serviços de 

emergência em uma cidade como Belo Horizonte. 
Apesar de ter em 2008 uma cobertura de 75% de sua 
população pelo Programa Saúde da Família e contar 
com mais 14 portas de entrada de urgência no muni-
cípio, sendo sete de Unidades de Pronto Atendimento 
e sete de Pronto-Socorro Hospitalar, além de sistemas 
de triagem e classificação de risco estruturados com 
o empenho de esclarecer a população sobre critérios 
de gravidade, ainda não se verificara a redução do nú-
mero de atendimentos ambulatoriais nas emergências 
hospitalares.

Entre os pacientes atendidos no CAC no pe-
ríodo em estudo e classificados como isentos de risco 
iminente, verificou-se que a maioria estava acometida 
por agravos do trato respiratório seguidos por trans-
tornos de natureza gastrointestinal. Oliveira e Scochi 
(2002), e Riccetto et al. (2007) também encontraram 
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predomínio das patologias respiratórias em serviços de 
emergência clínica.

A procura do serviço pelo público adolescente é 
bem reduzida quando comparada com as demais faixas 
etárias, evidenciando-se que a maior parte da demanda 
se encontra nos dois primeiros anos de vida, seguida 
pelos escolares de 5 a 10 anos. Riccetto et al. (2007) e 
Veras et al. (2009) também encontraram predominân-
cia de pacientes menores de cinco anos em pesquisas 
realizadas em emergências pediátricas.

Para Ferrari, Thomson e Melchior (2006), é di-
fícil afirmar se a notória ausência dos adolescentes nos 
serviços de saúde se deve à baixa procura ou à pouca 
oferta de ações voltadas para eles. O estudo revela que 
mesmo dentro da Estratégia Saúde da Família as ações 
direcionadas aos adolescentes ocorrem de forma isolada 
e desarticulada, não representando um trabalho interse-
torial expressivo e não estabelecido como prioridade em 
meio a outros programas com maior demanda.

O predomínio do sexo masculino também foi en-
contrado nos estudos de Riccetto et al. (2007) e Veras 
et al. (2009), conduzidos em serviços de emergência 
pediátrica.

Acerca da procedência, chama a atenção que a 
maioria dos pacientes tenha vindo diretamente de seus 
domicílios para o serviço de emergência, o que pode ser 
explicado pelo elevado percentual de crianças que não 
são acompanhadas na Unidade Básica de Saúde, por di-
ficuldade de acesso ou porque suas mães não gostam do 
serviço ofertado.

Resultados semelhantes foram obtidos por Batis-
tela, Guerreiro, Rosseto (2008), em pesquisa realizada 
em pronto-socorro pediátrico na cidade de Londrina 
quando verificaram a procura direta em 56,76% dos 
entrevistados. 

Na opinião de Melo, Assunção e Ferreira 
(2007), os médicos justificam a necessidade de aten-
der essas crianças porque seria arriscado devolvê-las 
ao posto de saúde sem a certeza de assistência. Algu-
mas dessas crianças poderiam ter seu quadro agra-
vado nos dias subsequentes, especialmente aquelas 
de menor idade. 

Stein (1998) demonstra que a população preci-
sa ser acolhida, embora em uma melhor organização 

devesse sair com um encaminhamento para o seu local 
de direito, o atendimento médico continuado. 

Não é suficiente orientar a procurar assistência em 
outros serviços, uma vez que a população está acostu-
mada a ouvir e divulgar entre si que faltam médicos 
nos postos de saúde e que o atendimento no hospital, 
embora demorado, é mais acessível. Entre os que aguar-
daram pelo atendimento no CAC, o tempo de espera 
variou entre menos de uma hora e mais de seis horas à 
espera da avaliação pediátrica.

Melo, Assunção e Ferreira (2007) encontraram 
um tempo de espera pelo atendimento em emergência 
pediátrica de Belo Horizonte que se aproxima dos resul-
tados de Fortaleza descritos neste estudo. Segundo esses 
pesquisadores, nos períodos de maior demanda um pa-
ciente pode esperar até sete horas, gerando um quadro 
de angústia, desconforto e irritabilidade nos usuários.

A Estratégia Saúde da Família no município de 
Fortaleza ainda se encontra em fase de implantação, 
tendo alcançado discreto progresso nos últimos anos. 
Apesar de uma elevada proporção de pacientes estar ca-
dastrada em um posto de saúde, muitos são cadastrados 
em postos de outro bairro, o que gera dificuldade de 
acesso e faz com que o acompanhamento do desenvol-
vimento normal da criança não seja viável. Entre aque-
les que fazem seguimento regular nos postos, cerca de 
um terço afirmou ter conhecimento da importância do 
acompanhamento.

Starfield (1994), em um estudo ecológico em 
1994, realizou uma comparação entre 11 países para 
identificar as relações entre o grau de orientação à APS 
dos sistemas de saúde e os indicadores de saúde nacio-
nais. A conclusão de seu trabalho foi que

[...] quanto maior o grau de orientação do siste-
ma de saúde de cada país à APS, maior o grau 
de satisfação de sua população com o sistema de 
saúde, melhores os indicadores de saúde (baixo 
peso ao nascer, mortalidade infantil, expectati-
va de vida, anos potenciais de vida perdidos), 
menores os custos totais com o cuidado em saú-
de e menor o consumo individual de medica-
mentos. (HARZHEIM; STEIN; DARDET; 
2004 apud STARFIELD, 1994, p. 31).
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Verificou-se que a maioria dos acompanhantes das 
crianças considera ser o seu caso de emergência, porém 
suas justificativas não se baseiam em critérios concretos, 
clinicamente detectáveis, mas sim em sentimentos inquie-
tantes para si como o medo de complicações ou de ser do-
ença grave. Entre os sintomas assustadores para os pais, 
a febre vem em primeiro lugar, seguida por dor, tosse e 
vômitos.

Resultados semelhantes são descritos por Batistela, 
Guerreiro e Rosseto (2008), que afirmam haver total des-
conhecimento pela população sobre a função dos diferen-
tes níveis de complexidade dos serviços de saúde e sobre a 
organização dos mesmos, gerando mais entraves e desafios.

Dentre os motivos citados pelos entrevistados para 
procurarem o CAC no dia da entrevista, destacam-se a 
proximidade e a acessibilidade como principais razões pela 
escolha, merecendo destaque a falta de médicos na Unida-
de Básica de Saúde.

Segundo Kovacs et al. (2005), em um estudo so-
bre a acessibilidade de crianças aos serviços de atenção 
básica em Recife, existe descompasso entre a necessida-
de de atenção e o crescimento da rede básica, e indefini-
ções acerca do seu papel na percepção dos usuários, que 
não compreendem a menor oferta de consultas médicas 
e ainda não se habituaram com as consultas de enferma-
gem. O usuário também não apresenta boa definição 
entre consulta eletiva e casos de urgência/emergência, 
baseando-se em seus próprios critérios na hora de pro-
curar os serviços.

Quanto às sugestões, a maior parte dos entrevis-
tados não quis opinar e acrescentou não acreditar em 
possibilidade de melhorias, demonstrando assim uma 

notável sensação de descrédito para com as ações da 
administração pública. Dentre os que opinaram para a 
melhoria do atendimento, citam-se aumentar o núme-
ro de médicos na rede municipal e melhorar a organiza-
ção dos serviços de emergência.

Conclusões

As crianças/adolescentes atendidas na emergência eram, 
na maioria, do sexo masculino, filhos de mães com baixa 
escolaridade e renda familiar até dois salários mínimos.

Embora uma elevada proporção fosse cadastrada 
em uma Unidade Básica de Saúde, um considerável 
percentual não fazia acompanhamento regular nesses 
serviços, sendo as principais justificativas a dificuldade 
de acesso e o descontentamento com o serviço ofertado.

A procura das mães pelo serviço de emergência 
pediátrica, mesmo quando as crianças apresentavam 
queixas não urgentes, foi justificada pela qualidade do 
atendimento, pela acessibilidade e, em algumas oca-
siões, pela ausência do médico na Unidade Básica de 
Saúde.  

A elevada proporção de crianças com problemas 
de saúde passíveis de serem solucionados na atenção bá-
sica repercute sobre a qualidade da assistência prestada 
não só àqueles que realmente necessitam dos serviços 
de urgência, mas também aos que precisam de atenção 
ambulatorial, pois o atendimento objetiva resolver a 
queixa do paciente e este, muitas vezes, não é encami-
nhado para a Unidade Básica, comprometendo, assim, 
a integralidade da atenção.
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Desenvolvimento de questionário dirigido às condições 
de moradia de usuários de CAPS

Development of questionnaire to the dwelling conditions of CAPS users

Juarez Pereira Furtado1, Maria Inês Badaró Moreira2, Sônia Nozabielle3, Terezinha de Fátima 
Rodrigues4, Fábio Montesano5

RESUMO Apresentamos instrumento voltado às condições de moradia dos portadores 
de sofrimento mental grave, atendidos pelos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS). 
Por meio da técnica de Delphi e da participação de trabalhadores de CAPS, definimos 
uma versão preliminar do questionário que foi finalizada após pré-teste em três diferentes 
municípios paulistas. O questionário final resultou em 71 itens e 5 blocos referentes aos 
aspectos clínicos, socioeconômicos, característica do imóvel, inserção social, autonomia e 
satisfação com a habitação. O questionário sobre moradia e habitação de portadores de 
sofrimento psíquico grave encontra-se pronto para aplicação em escala ampliada..

PALAVRAS CHAVE: Questionário; habitação; saúde mental; reforma psiquiátrica.

ABSTRACT We expose questionnaire on dwelling conditions of people with severe mental su-

ffering, assisted by the Centers for Psychosocial Care (CAPS). Through the Delphi technique and 

participation of workers CAPS define a preliminary version of the questionnaire was finalized 

after pre-testing in three different counties. The final questionnaire resulted in 71 items and 5 

blocks relating to clinical aspects, socio-economic characteristics of the property, social integra-

tion, autonomy and satisfaction with housing. The questionnaire on housing and housing for 

people with severe psychological distress is ready for implementation on a larger scale.

KEYWORDS: Questionnaire; housing; mental health; psychiatric reform.
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Moradia: de necessidade subjetiva a direi-
to social

Para Rybczynski (1996), a ideia de casa, tal como 
a compreendemos hoje, é relativamente recente em 
nossa sociedade. Até o século XVI, o espaço para mo-
rar não era subdividido, os cômodos das residências 
tinham múltiplas funções de acordo com o horário 
do dia e a atividade de seus moradores. Era uma casa 
grande, povoada, um lugar no qual o público e o pri-
vado não eram distintos (ARIÈS, 1986). As noções 
de ‘doméstico’ e ‘privado’ originam-se com a era bur-
guesa, definindo o lar como espaço da família e da 
intimidade (RYBCZYNSKI, 1996; SENNET, 1988; 
ARIÈS, 1986). 

Em uma perspectiva voltada ao desenvolvimen-
to e constituição do sujeito, a importância do lar é 
decisiva na formação de nossa subjetividade, sendo 
a casa um polo integrador de vivências, pensamen-
tos, lembranças e sonhos, sem a qual seríamos seres 
dispersos (BRANDÃO, 2002).  Assim, se existe uma 
casa como um lugar objetivo, há também uma casa 
subjetiva, revelada pela experimentação de quem a 
habita. Bachelard (1988) destaca as possibilidades 
originadas no lar para o sonho e o devaneio e suas 
características de proteção e abrigo, permitindo ha-
bitar o mundo apesar do mundo. 

Uma casa pode constituir espaço de exercício 
afirmativo que assevera a singularidade de seu mo-
rador. Por mais simples que seja, a morada represen-
ta proteção do mundo externo, muitas vezes vivido 
como especialmente ameaçador pelo portador de 
sofrimento psíquico grave (MOREIRA, 2007). O 
local de moradia ocupa centralidade no processo de 
constituição e desenvolvimento do indivíduo, con-
vergindo para um mesmo espaço a possibilidade de 
escape ao olhar público em direção à intimidade e, 
ao mesmo tempo, sendo ponto privilegiado ao es-
tabelecimento de relações e manutenção de afetos 
de diversas ordens (MORIN et al., 2001). A mora-
dia representa importante papel para a qualidade de 
vida, configurando-se determinante social da saúde 
em geral (THOMSON et al., 2009) e para a  saúde 
mental, como também para a reinserção de pessoas 

que vivem sofrimento psíquico grave em particular 
(BEAULIEU et al., 2004). 

Reconhecida como direito universal do homem 
pela ONU, em 1948, a moradia foi incluída tardia-
mente na Constituição Federal de 1988 como direito 
social, por meio da Emenda Constitucional 26/2000. 
A partir de Sposati (2007), é possível compreender que 
o âmbito de uma política social resulta de um conjunto 
articulado de processos sociais, econômicos, históricos 
e políticos e daquelas orientações estabelecidas pela 
sociedade quanto às responsabilidades, sejam públicas 
ou privadas, para prover as necessidades de reprodução 
social, ou seja, “aquelas que transitam da responsabili-
dade individual e privada para a responsabilidade social 
e pública” (SPOSATI, 2007, p. 3). 

O problema: moradia na era pós-asilar

Se os portadores de sofrimento psíquico grave já vive-
ram livres em épocas remotas, sabemos, por outro lado, 
que por duzentos anos o hospital psiquiátrico tornou-
se local privilegiado para sua inserção, a partir do iní-
cio do século XIX, na Europa (FOUCAULT, 1991) e 
início do século XX, no Brasil (AMARANTE, 1994). 
Para Saraceno (1999), a questão da psiquiatria foi, em 
grande parte, a busca de uma residência para o louco, 
constituindo “o manicômio como residência coagida, 
controlada, expropriada, mas residência” (p. 114). A 
relação social estabelecida com o chamado louco, carac-
terizada pela segregação e isolamento, acabou por ex-
pandir a função social dos hospitais psiquiátricos: uma 
vez inseridos nessas instituições, boa parte permanecia 
indefinidamente na condição de internos, formando 
uma legião de pacientes quase sem vínculos com seu 
meio sociofamiliar de origem, passando a constituir o 
que é corriqueiramente chamado de ‘moradores’. Esta 
condição ainda é comum a milhares de internos nessas 
instituições, como se pode depreender a partir do censo 
realizado, no estado de São Paulo, por Barros e Bichaff 
(2008).

O progressivo fechamento de leitos hospitalares 
psiquiátricos, no contexto da reforma psiquiátrica bra-
sileira, estimulou o surgimento de iniciativas voltadas 
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a receber  esses ‘moradores’ – egressos de longas in-
ternações psiquiátricas – a partir da constituição de 
casas inseridas em espaços urbanos chamadas, em 
algumas experiências pioneiras de início dos anos 
1990, de “moradias extra-hospitalares” (FURTADO 
et al., 1998). Somente a partir do início do século 
atual, em 2001, por meio de portaria do Ministé-
rio da Saúde, que tais iniciativas passam a ser nor-
matizadas e financiadas pelo SUS, nomeadas como 
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) (BRASIL, 
2004).

Atualmente, o Brasil possui 32 mil leitos psi-
quiátricos, resultado da redução de aproximadamen-
te 84 mil leitos nos últimos 11 anos. Existem 779 
SRTs em funcionamento, nos quais moram 3.091 
pessoas de ambos os sexos (BRASIL, 2012). Porém, 
em que pese o contínuo declínio dos leitos psiqui-
átricos, o relativo sucesso dos SRTs em inserir seus 
moradores no espaço urbano e a vontade política 
para sua expansão, o número existente esteve sempre 
muito aquém do necessário, respondendo por uma 
pequena fração das reais necessidades da clientela de 
longa internação (FURTADO, 2006).

Somente no estado de São Paulo, foram identi-
ficados 6.349 ‘moradores’ em hospitais no censo ci-
tado (BARROS, BICHAFF, 2008), o que requereria 
triplicar o número de SRTs existentes no Brasil para 
atender a potencial clientela desse estado brasilei-
ro. Por outro lado, excluindo-se aqueles destinados 
a dependentes químicos e à infância, temos 1.470 
CAPS voltados aos portadores de sofrimento psíqui-
co grave no Brasil, sendo 215 no estado de São Pau-
lo (BRASIL, 2012). Levando-se em conta estudos 
feitos por Kantorski et al. (2010), podemos consi-
derar em mais de 21 mil o número de portadores de 
sofrimento psíquico grave acompanhados por esses 
serviços em todo o país, estimando que cada um de-
les se ocupe de, ao menos, cem pacientes graves.

Nesse contexto de superação da centralidade do 
hospital psiquiátrico, oferta de alternativas de mora-
dia restrita aos SRTs e estímulo ao tratamento na co-
munidade, cabe indagar sobre como os milhares de 

portadores de sofrimento psíquico grave no estado 
de São Paulo constituem e efetivamente sustentam 
suas moradias. As moradias do cidadão portador de 
sofrimento psíquico grave, para além daqueles inse-
ridos nos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 
do Sistema Único de Saúde (SUS), no contexto da 
reforma da assistência em saúde mental no Brasil, é 
uma questão ainda não suficientemente debatida e 
abordada (FURTADO et al., 2010) de forma públi-
ca. ‘Público’ aqui entendido como o 

espaço essencialmente político de apareci-
mento e visibilidade, onde [...] os sujeitos 
sociais estabelecem uma interlocução públi-
ca, que não é apenas discursiva, mas implica 
a ação e a deliberação sobre questões que di-
zem respeito a um destino comum/coletivo. 
(RAICHELIS, 2000, p. 8). 

Em pesquisa recentemente concluída (FURTA-
DO et al., 2010), por meio do acompanhamento em 
profundidade de alguns casos em diferentes estados 
do Brasil,  verificou-se que os usuários de serviços de 
saúde mental moram de muitas e diversas maneiras e 
que seus modos de morar são fatores importantes na 
evolução de seu quadro e sua maior ou menor inser-
ção na sociedade em geral e na rede de cuidados em 
particular. Porém, tal diversidade de morar precisa 
ser mais bem compreendida em escalas ampliadas, 
junto ao universo de portadores de TMG.

A partir das questões identificadas nos resulta-
dos preliminares de estudo qualitativo (FURTADO 
et al., 2010), percebe-se a necessidade de conhecer 
novos e mais aspectos ligados às relações entre mo-
radia e inserção social, ampliando sua abrangência. 
Para isso, nos lançamos ao trabalho de elaboração 
de um instrumento, na forma de questionário, con-
tendo perguntas dirigidas aos aspectos subjetivos, 
sociais, assistenciais e físicos envolvidos com a mo-
radia e o morar de usuários das redes de CAPS do 
estado de São Paulo1. 

1 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (NBBS 055/11) e contou com financiamento do CNPq (edital 014/2010).
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Desenvolvimento, qualificação e teste do 
instrumento

Ponto de partida
O primeiro conjunto de questões para a elaboração do 
questionário teve como ponto de partida vivências e re-
flexões oriundas de nossa pesquisa qualitativa e interdis-
ciplinar sobre habitação e inserção social (FURTADO 
et al., 2010). Os participantes da pesquisa eram mora-
dores de SRT e demais usuários de CAPS que estabele-
ciam seus espaços de moradia de distintas maneiras em 
casas, apartamentos, pensões, albergues ou em situação 
de rua, como sem-tetos. 

Por meio dos estudos acima citados, compreende-
mos também a importância da consideração de aspectos 
físicos, relacionais e subjetivos intimamente relaciona-
dos na estruturação e manutenção dos espaços de mo-
radia, o que exige a articulação de saberes intersetoriais 
e interdisciplinares. Por essa razão, a equipe de pesqui-
sadores responsáveis pela elaboração desta pesquisa e, 
por conseguinte, do questionário, foi composta por 
profissionais oriundos do Serviço Social, Psicologia e 
Saúde Coletiva, além de um estatístico. Nesta equipe 
manteve-se o cuidado de que as diferenças pudessem 
estabelecer diálogos, complementaridades e que os 
eventuais tensionamentos culminassem em reelabora-
ções coletivas sem necessariamente chegar a unificações, 
já que compreendemos a interdisciplinaridade como o 
convívio e articulação das diferenças e não como homo-
geneização de formas de pensar ou agir (FURTADO, 
2007).

Além de pesquisas anteriores e das contribuições 
das áreas do conhecimento citadas, documentos e inves-
tigações como a Pesquisa de Condições de Vida (SÃO 
PAULO, 2006), o questionário da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2009) e trabalhos acadêmicos como o estudo português 
sobre realojamento e satisfação residencial (ALMEIDA 
et al., 2002), a discussão sobre adequação residencial 
(VETTER, 1981) e a avaliação das condições de habi-
tação e saneamento na perspectiva do trabalho domi-
ciliar (AZEREDO et al., 2007) constituíram especial 
fonte de subsídios  e pontos de partida à consolidação 

da versão preliminar do instrumento a ser analisada por 
meio da técnica de Delphi. Versão final e completa do 
questionário pode ser vista ao final do presente texto 
(Anexo I).

Delphi modificada
Com seu nome inspirado no Oráculo de Delfos, de-
dicado principalmente a Apolo, ao qual se dirigiam os 
antigos gregos para remeterem questões aos deuses (JO-
NES; HUNTER, 1995), a técnica de Delphi foi desen-
volvida nos EUA, nos anos 1950, inicialmente como 
instrumento para previsões sobre temas militares, pas-
sando depois a ser aplicada à predição no campo empre-
sarial, de tecnologias e na sociologia da saúde (PIOLA 
et al., 2002). Por meio de consulta a um grupo selecio-
nado, segundo o acúmulo reconhecido no problema 
abordado, busca-se a obtenção de opiniões coletivas 
e qualificadas sobre o tema predefinido (LANDETA, 
1999). 

Em nosso caso, foram convidados dez indivíduos 
considerados pela equipe como especialistas em duas 
ou nas três das seguintes áreas: saúde mental, deter-
minantes sociais da habitação e elaboração de questio-
nários. Embora nem todos dominassem os três temas 
simultaneamente, tinham em comum o fato de serem 
pesquisadores vinculados a diferentes academias, além 
de inserção e interesses no campo da saúde mental. A 
maioria dos estudos Delphi privilegia grande número 
de consultados e tratamento estatístico das opiniões 
(DESLANDES et al., 2010). No entanto, optamos 
por adaptar a técnica de Delphi aos nossos intentos e 
privilegiamos, por um lado, menor número de pesso-
as consultadas e, por outro, inserimos tanto questões 
estruturadas quanto semiestruturadas no roteiro ende-
reçado ao grupo.

Na primeira rodada, foram enviados 56 itens que 
compunham o conjunto total de questões distribuídas 
nos blocos ‘Aspectos Clínicos’, ‘Aspectos Socioeconô-
micos’, ‘Condições do imóvel’, ‘Inserção Social e Au-
tonomia’ e ‘Habitação e Satisfação’ que compunham 
o instrumento. No roteiro que servia de base para as 
respostas dos integrantes do grupo Delphi, enviado 
juntamente com o questionário, deveriam ser respon-
didas questões fechadas sobre a clareza, pertinência das 
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categorias utilizadas e articulação com os objetivos do 
estudo. Além disso, para cada item havia um campo 
aberto para sugestões, críticas e comentários pertinen-
tes. Finalmente, ao final de cada um dos cinco blo-
cos, outro campo aberto destinava-se aos comentários 
gerais de apreciação do respectivo bloco como um 
todo, sobretudo em relação à capacidade do mesmo 
em extrair dados de interesse e pertinência ao tema ali 
abordado.

Contribuições oriundas do Delphi
As contribuições oriundas da primeira rodada foram 
agrupadas segundo o item e bloco a que pertenciam. As 
críticas e sugestões foram concernentes à adequação do 
uso de determinados termos e, conforme o caso, ao des-
dobramento ou aglutinação de questões. Abaixo ilus-
tramos, com alguns exemplos, alterações decorrentes da 
primeira rodada do Delphi.

•	 Adequação do uso de termos: correção de 
jargão e palavras que poderiam dificultar a 
compreensão da pergunta pelos futuros entre-
vistados. Assim, por exemplo, foi sugerida a 
troca da pergunta ‘Você tem um profissional 
de referência no CAPS?’ por ‘Você tem um 
profissional ou uma equipe no CAPS que o 
acompanha?’ e da expressão ‘interagir’ por 
“conversar”. Ainda nesse sentido, foi ampla-
mente recomendado evitar o uso de sinôni-
mos (como moradia, casa, domicílio, imóvel 
etc. para se referir ao local de morada dos 
entrevistados), unificando termos centrais ao 
estudo; e a substituição de termos pejorativos 
como ‘imóvel ocupado irregularmente’ por 
‘ocupação’.

•	 Desdobramento de questões: algumas ques-
tões foram acrescentadas a partir das con-
tribuições provenientes do Delphi. Assim, à 
pergunta sobre eventuais influências do pro-
blema de saúde mental sobre atividades da 
vida, foi sugerida e incorporada outra, inda-
gando sobre quais seriam essas atividades afe-
tadas (trabalho, estudos, moradia, lazer etc.). 

À pergunta ‘Onde você mora?’ acrescentou-se 
outra sobre ‘Há quanto tempo você mora nes-
se local?’, agregando importante dimensão de 
permanência no tempo, ao que foi indagado. 
Algo semelhante ocorreu à pergunta sobre co-
mércio e espaços públicos existentes nas ime-
diações da casa. A essa pergunta foi acrescida 
outra, especificando, entre os equipamentos 
existentes na proximidade, quais são frequen-
tados pelo respondente. 

•	 Aglutinação de questões: algumas redun-
dâncias foram excluídas e condensadas em 
um só item, auxiliando a diminuir o núme-
ro final de questões. Na versão original, três 
questões (com respostas ‘sim’ e ‘não’) sobre a 
necessidade de ajuda para realizar atividades 
de vida diária foram modificadas a partir das 
contribuições, tornando-se uma só questão 
assim formulada: ‘Quais das seguintes ativi-
dades você faz sozinho, sem precisar de aju-
da?’, seguida de cinco opções a serem ou não 
marcadas.

Algumas questões levantadas pelos especialistas do 
Delphi não foram efetivamente consideradas. Tal foi o 
caso de termos considerados pouco claros, como ‘con-
forto’ e ‘privacidade’ e redundâncias identificadas nas 
questões constantes no bloco ‘Habitação e Satisfação’. 
Após várias discussões, os pesquisadores responsáveis 
pelo instrumento não encontraram termos ou expres-
sões mais esclarecedoras sobre noções de ‘conforto’ e 
‘necessidade’, por exemplo. Da mesma forma, chegou-
se à conclusão de que a aparente redundância sobre o 
grau de satisfação representava deliberado esforço em 
captar o grau de contentamento do entrevistado com 
sua situação de moradia e o entorno da mesma.

Salientamos que tanto no roteiro proposto aos 
integrantes do Delphi quanto nos trabalhos da equipe 
de pesquisadores, privilegiamos os critérios propostos 
por Blais e Durand (2004) para balizar a qualidade 
das questões: precisão (correspondência dos termos ao 
que se pretende saber e familiaridade com os mesmos 
por parte do grupo estudado), pertinência (perguntas 
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realmente adequadas e aplicáveis àqueles a quem inda-
gamos) e neutralidade (no sentido de evidenciar o que 
o respondente realmente faz ou pensa e não o que os 
pesquisadores gostariam que ele fizesse ou pensasse).

Após processamento e análise das contribuições 
iniciais, o questionário modificado foi submetido pela 
segunda e última vez aos interlocutores por meio da 
técnica de Delphi. Houve consenso absoluto em torno 
da nova proposta, que incorporava boa parte das suges-
tões, e não foram propostas novas modificações pelos 
integrantes do grupo Delphi, sendo que alguns espon-
taneamente ressaltaram a qualidade e a adequação do 
instrumento final. 

Contribuições oriundas do contexto de aplicação: o 
estudo piloto
A despeito dos subsídios provenientes do Delphi e 
de criteriosas discussões da equipe responsável, várias 
questões sobre o questionário somente poderiam ser 
elucidadas por meio da aplicação junto à clientela visa-
da, configurando pré-testes (CARVALHO et al., 2010; 
FAERSTEIN, 1999). Nesta fase do estudo, procurou-
se conhecer a reação dos entrevistados quanto à dura-
ção, clareza e pertinência do questionário e se as ques-
tões continham as alternativas necessárias, na ordem 
adequada e sem influenciar negativamente a pergunta 
seguinte.

Para Babbie (1999), os pré-testes seriam testes 
iniciais de um ou mais aspectos do desenho e/ou do 
instrumento de pesquisa, enquanto os estudos piloto 
se referem a exames em dimensão reduzida de todo o 
desenho da pesquisa. Nesse sentido, podemos caracteri-
zar nosso trabalho de campo não como ‘pré-teste’, mas 
muito mais apropriadamente como ‘estudo piloto’, uma 
vez que não só o questionário, mas toda a concepção de 
como aplicá-lo foi implementada no primeiro teste. 

Em função das características da população-alvo 
do questionário, o mesmo foi elaborado para ser aplica-
do por trabalhadores dos CAPS, após treinamento es-
pecífico, junto a usuários desses mesmos serviços. Desse 
modo, o vínculo preexistente poderia superar eventuais 
dificuldades e desconfianças apresentadas pelo público-
alvo. Além disso, os trabalhadores apresentam especiais 
condições de, caso necessário, dirimir dificuldades de 

entendimento de uma ou outra questão, além de facili-
tarem sobremaneira o efetivo acesso à clientela.

Assim sendo, seis trabalhadores de três Centros 
de Atenção Psicossocial, de diferentes municípios, fo-
ram treinados com o questionário propriamente dito, 
acompanhado de outro formulário destinado a receber 
anotações de questões explicitadas pelos entrevistados 
ou percebidas por eles próprios no transcorrer da entre-
vista. Entre as questões presentes no formulário, deve-
riam constar eventuais hesitações, não compreensões e 
dificuldades dos entrevistados, conforme proposto por 
Blais e Durand (2004). Cada trabalhador aplicou cin-
co questionários, totalizando 30 aplicações, que foram 
apresentadas e discutidas junto aos pesquisadores para 
a identificação das possibilidades e limitações do ins-
trumento em contexto real. Após esta etapa de aplica-
ção do questionário, estes trabalhadores que aplicaram 
o instrumento retornaram à equipe de pesquisadores 
para devolutivas e análise da situação-teste. As análises 
iniciais partiram de aspectos gerais para aplicação do 
questionário seguidas de considerações sobre cada uma 
das perguntas feitas e do conteúdo das mesmas. 

Dentre os aspectos gerais, os aplicadores destaca-
ram que, em função de o público-alvo de respondentes 
serem pessoas com grave sofrimento psíquico, ativida-
des delirantes eventualmente perpassaram a entrevista. 
Nesse caso, os entrevistadores tiveram o cuidado de, 
mais tarde, retomar o tema que teria sido afetado naque-
le momento pelas alterações apresentadas pelo entrevis-
tado. No geral, segundo os aplicadores do questionário 
no estudo piloto, a linguagem usada no questionário é 
mais adequada aos aplicadores que ao público entre-
vistado. Foram vários os exemplos que os aplicadores 
apresentaram de questões às quais foi necessário lançar 
mão de sinônimos e explicações de modo a atingir efe-
tiva compreensão por parte do entrevistado. Nesse sen-
tido, palavras como ‘relacionamento’ eram mais bem 
compreendidas como ‘convivência’, ‘privacidade’ como 
‘se sentir à vontade’, além de outras que requeriam ex-
plicação e exemplos, como ‘serviços públicos’. 

A clareza, concisão e adaptação ao público-alvo 
são fundamentais na elaboração das questões de um 
questionário (HILL; HILL, 2012; VIEIRA, 2009). No 
entanto, nossa proposta direciona-se a dois públicos 
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simultaneamente: àqueles que darão respostas e àqueles 
que aplicarão os questionários. Nesse sentido, optamos 
por deixar as questões com os termos mais próximos, 
acessíveis e claros a esse último grupo, mas consideran-
do as dificuldades de compreensão geradas por certos 
termos para os futuros treinamentos de aplicação do 
instrumento.

As situações referidas justificam a importância de 
que o aplicador do instrumento seja trabalhador de ser-
viços de saúde ou que já tenha inserção no campo da 
saúde mental e habilidade no manejo de situações em 
que produções psicóticas se apresentam. Além do que, 
assim o aplicador também pode ilustrar situações relati-
vas à vida do respondente, como também poderá escla-
recer palavras e situações para a realidade do entrevis-
tado. Além disso, questões que envolviam alternativas 
como ‘muito’, ‘pouco’, ‘nada’ exigiram inflexão e certa 
teatralização de voz por parte do entrevistador. Os apli-
cadores destacaram que, ao final, tanto entrevistador 
quanto entrevistado sentiam e davam mostras de certo 
cansaço, momento que exigiu empenho para que a ta-
refa não fosse feita de maneira automática e alienada. 
Por fim, cada questionário exigiu em média 45 minutos 
para ser respondido, superando expectativas iniciais dos 
aplicadores que previam mais dificuldade e consequen-
temente mais tempo para a aplicação do mesmo.

Considerações Finais

Desenvolver um instrumento para estudo das condições 
de moradia de pessoas com sofrimento psíquico grave 
no novo contexto da saúde mental brasileira impôs, pri-
meiramente, o desafio de sua construção na perspecti-
va interdisciplinar.  Desde o início, a configuração da 
proposta do projeto de pesquisa articulou pesquisadores 
das áreas de Saúde Coletiva, Psicologia, Serviço Social 
e Estatística numa perspectiva interdisciplinar e buscou 
consolidar um espaço de relações, partilha e articulação 
de saberes e práticas.

Esse processo interdisciplinar de produção do 
conhecimento, por meio do desenvolvimento do ques-
tionário, mostrou-se bastante pertinente, especialmen-
te porque abordar as condições de moradia de pessoas 

com sofrimento psíquico grave requer a análise de si-
tuações complexas, síntese de múltiplas determinações 
sociais, econômicas, históricas, políticas e culturais.

Por esse entendimento, o questionário foi cons-
truído e reconstruído a partir da tríade de questões: por 
que fazer, para que fazer e como fazer o estudo das con-
dições de moradia dos referidos sujeitos. O desenvol-
vimento desse instrumento não se reduziu à dimensão 
tecnoperativa, ao modus operandi, ao simples manejo 
da técnica. Sua objetivação conectou-se à capacidade e 
qualidade dos referentes teóricos, políticos, éticos e me-
todológicos adotados por nós e consolidados a partir do 
debate qualificado com os especialistas e trabalhadores 
dos CAPS, partícipes deste processo. 

O questionário permitiu abordar fatos (onde mo-
ram, quais as condições da moradia – aspectos da vida 
material) e processos (alternativas e estratégias de mora-
dia encontradas, inserção e autonomia, formas de mo-
rar, aspectos da vida social) que conformam a situação 
atual de moradia dos portadores de sofrimento psíquico 
grave em um contexto de desinstitucionalização.  

É certo que o questionário como instrumento 
estruturado de investigação tem limites, pois recorta a 
realidade, explora uma dimensão da vida social e mate-
rial e conforma com mais propriedade o terreno da pes-
quisa quantitativa. Entretanto, apresenta uma enorme 
potencialidade para descobrir, criar e expandir o conhe-
cimento das complexas determinações que conformam 
o morar na atualidade. 

O lugar do questionário como produto da instru-
mentalidade dessa pesquisa está assentado no plano da 
produção do conhecimento, ao compor a dinâmica da 
relação teoria e realidade; no âmbito do trabalho pro-
fissional ao colocar, iluminar um problema e convidar 
para refletir e intervir em situações que emergem no 
cotidiano, e na singularidade dos sujeitos e, na lógica 
organizacional dos serviços, em especial dos CAPS, por 
considerar sua capilaridade institucional e proximida-
de dos territórios de vida dos portadores de sofrimento 
psíquico grave.  

Alinhados às formas de produção de conhecimento 
que defendemos (FURTADO; ONOCKO CAMPOS, 
2008), desde o princípio adotamos alguns elementos 
centrais e estratégicos para a validação e expansão da 



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 62-75, jan./mar. 201374

FURTADO, J. P.; MOREIRA, M. I. B.; NOZABIELLE, S.; RODRIGUES, T. F.; MONTESANO, F.   •   Desenvolvimento de questionário dirigido às condições de moradia de 
usuários de CAPS

Referências

ALMEIDA, I. ; CASTRO, P. Realojamento – satisfação residencial 
e identidade local. In: I COLÓQUIO PSICOLOGIA, ESPAÇO E 
AMBIENTE. Universidade de Évora, 2002.

AMARANTE, P. (org.). Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ, 1994. 132 p.

ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara, 1986. 280 p. 

BABBIE, E. Métodos de pesquisas de Survey. Belo Horizonte: UFMG, 
1999. 311 p.

BARROS, S.; BICHAFF, R. (Org.). Desafios para a desinstitucionalização: 
censo psicossocial dos moradores em hospitais psiquiátricos do 
estado de São Paulo. São Paulo: FUNDAP, Secretaria da Saúde, 
2008. 169 p.

BEAULIEU A; DORVIL, H. (Orgs.). L’habitation comme détermiant 
social de la santé mentale. Montreal: Acfas, 2004. 189 p. AZEREDO, 
C. M. et al. Avaliação das condições de habitação e saneamento: 
a importância da visita domiciliar no contexto do Programa de 
Saúde da Família. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 
3, p. 743-753, 2007.

BLAIS, A.; DURAND, C. Le sondage. In: GAUTHIER, B. (Org.) Recherche 
Sociale: de la problématique à la collecte des données. Sainte-Foy: 
Presses de l’Université du Québec, 2004. p. 387-430.

BRANDÃO, L. A casa subjetiva. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. 
176 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Residências terapêuticas: que são? 
Para que servem? Brasília: Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, 2004. 

______. Ministério da Saúde. Coordenação Geral de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas. Saúde Mental em Dados. Brasília: 
Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, 

2012. 28 p. Disponível em:  <http://www.saude.gov.br>. Acesso 
em: 10 maio 2012.

CARVALHO, F. S. et al. Desenvolvimento e pré-teste de um 
questionário de frequência alimentar para graduandos. Revista de 
Nutrição, Campinas, v. 23, n. 5, p. 847-857, 2010.

DESLANDES, S. F. et al. Use of the nominal group technique and 
the Delphi Method to draw up evaluation indicators for strategies 
to deal with violence against children and adolescents in Brazil. 
Revista Brasileira Saúde Materno Infantil, Recife, v. 10, supl. 1, p. 529-
537, 2010.

FAERSTEIN, E. et al. Pré-teste de um questionário multidimensional 
autopreenchível: a experiência do estudo pró-Saúde UERJ. Physis: 
Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 117-130, 1999.

FOUCAULT,  M. História da loucura. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
551 p.

FURTADO, J. P. Equipes de referência: arranjo institucional para 
potencializar a colaboração entre disciplinas e profissões. 
Interface: Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu,  v. 11, p. 
239-255, 2007.

______. Avaliação da situação atual dos Serviços Residenciais 
Terapêuticos existentes no SUS. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 11, p. 785-795, 2006.

FURTADO, J. P. et al. Inserção social e habitação: um caminho para 
a avaliação da situação de moradia de portadores de transtorno 
mental grave no Brasil. Interface: Comunicação, Saúde e Educação, 
Botucatu, v. 14, p. 389-400, 2010.

FURTADO, J. P.; ONOCKO CAMPOS, R. Participação, produção de 
conhecimento e pesquisa avaliativa: a inserção de diferentes 
atores em uma investigação em saúde mental. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 24, p. 2671-2680, 2008.

metodologia de construção do instrumental: a inte-
ração entre Universidade e serviços (nos processos de 
desenvolvimento e aplicação do questionário), mais 
diretamente, com os trabalhadores dos CAPS e entre 
a equipe de pesquisadores e especialistas da área. Consi-
deramos que o envolvimento desses sujeitos que atuam 
diretamente no campo da produção do conhecimento 
e dos serviços pode aproximar e disparar processos que 
contribuam para o aperfeiçoamento da reforma do mo-
delo assistencial em curso.

Além da queda dos muros, permanece o desafio de 
conhecer para intervir nas condições e necessidades de 
moradias dos sujeitos que vivem com sofrimento psíquico 
grave. O questionário (em anexo) produzido neste estudo 
pode tornar-se uma referência para o levantamento siste-
mático e em larga escala das condições e necessidades de 
moradia de portadores de sofrimento psíquico grave no es-
tado de São Paulo, subsidiar estratégias de enfrentamento 
e proposição de alternativas no âmbito da Reforma Psiqui-
átrica e gerar novos estudos em torno da temática.



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 62-75, jan./mar. 2013 75

FURTADO, J. P.; MOREIRA, M. I. B.; NOZABIELLE, S.; RODRIGUES, T. F.; MONTESANO, F.   •   Desenvolvimento de questionário dirigido às condições de moradia de 
usuários de CAPS

Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional. Brasília: 
OPAS, 2006. 17 p. Disponível em:< http://www.fnepas.org.br/pdf/
servico_social_saude/texto1-4.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2011.

RYBCZYNKI, W. CASA. Pequena historia de uma ideia. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 1996. 259 p. 

SÃO PAULO. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(SEADE). Pesquisa de Condições de Vida no Estado de São Paulo. São 
Paulo: SEADE, 2006. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/
produtos/pcv/index.php >. Acesso em: 10 maio 2011.

SARACENO, B. Reabilitação como cidadania. In: ______. Libertando 
identidades: da reabilitação psicossocial à cidadania possível. Rio 
de Janeiro: TeCorá, 1999. 208 p.

SENNET, R. O Declínio do homem publico: as tiranias da intimidade. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 447 p. 

SPOSATI, A. Assistência Social: de ação individual a direito social. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional (RDBC), São Paulo, n. 
10, jul./dez. 2007. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/
RBDC/RBDC-10/RBDC-10-435-Aldaiza_Sposati.pdf>. Acesso em: 
29 ago.2011.

THOMSON, H. et al. M. The Health Impacts of Housing 
Improvement: a systematic review of intervention studies from 
1887 to 2007. American Journal Public Health, Washington, v. 3, 
suppl., 99-S3, 2009.

VETTER, D. M. Problemas conceituais e operacionais na avaliação 
da “adequação” das condições residenciais através de indicadores 
elaborados com dados dos Censos e das PNADs. Revista Brasileira 
de Estatística, Rio de Janeiro, v. 42, n. 168, p. 291-412, 1981. 

VIEIRA, S. Como Elaborar Questionários. São Paulo: Atlas, 2009. 211 p.

Recebido para publicação em Setembro/2012

Versão final em janeiro/2013

Conflito de interesse: não houve

FURTADO J. P.; PACHECO, R.A. Moradias para pacientes 
psiquiátricos em Campinas: análise de uma experiência. Jornal 
Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 4, p. 44-57, 1998.

HILL, M. M.; HILL, A. Investigação por questionário. Lisboa: Sílabo, 
2012. 377 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Um 
panorama da Saúde no Brasil: acesso e utilização dos serviços, 
condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2009.

JONES, J.; HUNTER, D. Qualitative research: consensus methods 
for medical and health services research. British Medical Journal, 
London, v. 311, n. 7001, p. 376-380, 1995.

KANTORSKI, L. P. et al. Avaliando a política de saúde mental num 
CAPS: a trajetória no movimento antimanicomial. Estudos e 
Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 1, p. 242-263, 2010.

LANDETA, J. El método Delphi: una técnica para previsión de La 
Incertidumbre. Barcelona: Editora Ariel, 1999. 191 p.

MOREIRA, M. I. B. Se esta casa fosse minha: habitar e viver na 
cidade a partir de uma residência terapêutica. 2007. 186 f. Tese 
(Doutorado em Psicologia) – Universidade Federal do Espírito 
Santo, Vitória, 2007.

MORIN, P.; DORVIL H. Dossier: Le logement social et l’hebergement. 
Nouvelles Pratiques Sociales, Montreal,  v. 14, n.2, 2001. 

PIOLA, S.F. ; VIANNA, S.M ; VIVAS-CONSUELO, D. Estudo Delphi: 
atores sociais e tendências do sistema de saúde brasileiro, Rio de 
Janeiro, Cadernos de Saúde Pública vol.18  suppl. p. 181-190,  2002

RAICHELIS, R. Democratizar a gestão das políticas sociais: um 
desafio a ser enfrentado pela sociedade civil. In: MOTA, A. E. et al. 



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 76-83, jan./mar. 201376

ARTIGO ORIGINAL    •    ORIGINAL ARTICLE

Propagandas de medicamentos em revistas femininas

Drug advertising in women´s magazines 

Marselle Nobre de Carvalho1, José Augusto Cabral de Barros2

RESUMO Este artigo tem como objetivo analisar as propagandas de medicamentos vei-
culadas em revistas femininas de circulação nacional, conforme a RDC 102/00. Foram ana-
lisadas propagandas veiculadas de janeiro de 2008 a junho de 2009 em revistas femininas 
nacionais. Mais da metade dos exemplares de revistas femininas analisadas contém pelo 
menos uma propaganda de medicamentos. Embora as propagandas analisadas não ten-
ham apresentado as irregularidades frequentemente encontradas na publicidade geral de 
medicamentos, a mais evidenciada refere-se ao tamanho da letra, o que provavelmente 
consiste em uma forma de ‘compensação’ do espaço que o texto publicitário ‘perdeu’ para 
as informações obrigatórias.

PALAVRAS CHAVE: Propaganda; Publicidade de medicamento; legislação sanitária.

ABSTRACT This article analyzes the drug advertisements published in women’s magazines 

of national circulation, according to the RDC 102/00. The advertisements were analyzed from 

January 2008 to June 2009 in national women’s magazines. More than half of the analyzed 

samples of women’s magazines contain at least one drug advertising. Although the material 

analyzed have not shown the deficiencies often found in the general advertising of medicines, 

the more evident refers to the font size, which probably consists of a form of ‘compensation’ of 

advertising space that the text ‘lost’ for required information.
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Introdução 

A propaganda depende de alguns instrumentos para 
que a mensagem conquiste o público-alvo. Cada ve-
ículo tem público, alcance e linguagem próprios. As-
sim como a televisão e o rádio, as revistas constituem 
mercado rentável para os anunciantes de produtos e os 
leitores são consumidores do seu conteúdo e potenciais 
compradores dos produtos anunciados. 

Para Sabat (2003) apud Stocker e Schmidt (2009), 

o acesso às revistas e, consequentemente, à pu-
blicidade por elas veiculada, é mais uma etapa 
no processo de consumo, em que sujeitos conso-
mem não só mercadorias como também valores 
que estabelecem como deve ser o corpo. 

No Brasil, as mulheres representam mais da me-
tade da população e têm visto crescer sua participação 
no mercado de trabalho, no comando de grandes em-
presas, na administração pública e na chefia da famí-
lia – principalmente nas regiões mais desenvolvidas do 
país. Além disso, são direta ou indiretamente respon-
sáveis pela compra de grande parte dos bens duráveis, 
serviços e produtos de consumo do mercado nacional. 
Daí a importância cada vez maior das mulheres para a 
propaganda, tanto como consumidoras quanto como 
personagens vitais na cadeia produtiva da economia 
brasileira (FILHO; QUINTANILHA, 2009).

As brasileiras são consumidoras tão importantes 
que o segmento editorial de revistas femininas é o 
segundo que mais recebe anúncios publicitários no 
país, tendo à frente apenas revistas semanais de in-
formação (STOCKER; SCHMIDT, 2009; AGÊN-
CIA NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS, 
2010).

As mulheres são grandes consumidoras de tudo, 
inclusive de medicamentos. O consumo de medica-
mentos por automedicação é uma prática predomi-
nante entre as mulheres e menos frequente entre os 
homens. Para Arrais et al. (1997), a predominância 
do uso de medicamentos entre as mulheres é par-
cialmente atribuída à exploração pela propaganda 
de medicamentos, que tem a ver com papéis sociais 

tradicionalmente atribuídos às mulheres, entre eles o de pro-
ver a saúde da família. 

Em quase todas as culturas, a maior parte da assis-
tência primária à saúde ocorre dentro da família. 
No setor informal, as principais responsáveis pela 
assistência são, em geral, as mulheres – mães e avós. 
No setor popular, as mulheres sempre desempenha-
ram um papel central, que varia desde as sábias das 
aldeias até as várias curandeiras comunitárias do 
mundo não industrializado e as parteiras tradicio-
nais, que ainda fornecem a maior parte do aten-
dimento obstétrico em muitas partes do mundo. 
(HELMAN , 2003).

Contudo, os medicamentos diferem dos demais pro-
dutos comercializados em função dos riscos potenciais de-
correntes do seu uso e a propaganda, ao omitir ou informar 
inadequadamente e ou de forma incompleta o consumidor 
sobre contraindicações, cuidados e advertências e reações 
adversas, pode resultar em um importante estímulo à uti-
lização indiscriminada dos medicamentos pela população. 

É verdade que a propaganda de medicamentos dirigi-
da às mulheres não é recente. No célebre livro de José Go-
mes Temporão, A propaganda de medicamentos e o mito 
da saúde, há vários exemplos de anúncios de medicamentos 
em revistas, entre os quais destacam-se Saúde da Mulher nas 
revistas Fon-Fon e Revista Feminina, e Cafiaspirina® e Ato-
phan® na Revista Semana, veiculados nas primeiras décadas 
do início do século XX. Em todos esses anúncios, o texto 
publicitário e as imagens estão claramente direcionados ao 
público feminino (TEMPORÃO, 1986).

Entendendo que os medicamentos não são mera 
mercadoria e, portanto, não são isentos de risco sani-
tário, a sua propaganda veiculada em revistas ou qual-
quer outro meio de comunicação deve ser regulada e 
cumprir os requisitos legais estabelecidos pela Resolu-
ção de Diretoria Colegiada (RDC), n. 102, publicada 
em 2000 (BRASIL, 2000; NASCIMENTO, 2009).

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo 
descrever o perfil das propagandas de medicamentos 
veiculadas em revistas dirigidas às mulheres, de acor-
do com os requisitos legais estabelecidos na RDC n. 
102/2000.
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Método

Seleção do material
O primeiro passo à realização da pesquisa foi a definição 
das revistas femininas coletadas e analisadas. Com a finali-
dade de limitar o universo, cinco revistas femininas de maior 
circulação no país foram selecionadas no ranking das 30 
revistas de maior circulação mensal, no período anterior à 
pesquisa (janeiro a dezembro de 2007), segundo o Instituto 
Verificador de Circulação (IVC) (AGÊNCIA NACIONAL 
DE EDITORES DE REVISTAS, 2011).

Coleta de dados
No período de janeiro de 2008 a junho de 2009 foram 
obtidos 42 exemplares das revistas previamente definidas, 
dirigidas às mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos e classes 
sociais B (47%) e C (29%). 

Os exemplares foram adquiridos por doação e/ou 
comprados em bancas de revistas e sebos da cidade de Be-
lém (PA), e organizadas sequencialmente de acordo com o 
ano de publicação.

Organização do material
As propagandas de medicamentos selecionadas foram orga-
nizadas de acordo com a frequência de ocorrência, o número 

de irregularidades, o tipo de irregularidade e a categoria do 
medicamento, segundo os critérios de registro da ANVISA.

Análise dos dados
Com relação ao cumprimento da legislação sanitária, as pro-
pagandas foram analisadas de acordo com os ditames pre-
vistos nos artigos e incisos dos Requisitos Gerais (Título I) 
e dos Requisitos Específicos para Medicamentos de Venda 
Isenta de Prescrição (Título II), contidos na RDC n. 102, 
publicada em 30/11/2000 e em vigor de 01/12/2000 a 
16/06/2009 (BRASIL, 2000).

Os resultados foram sistematizados e organizados com 
auxílio do programa Microsoft Office EXCEL®2007 e estão 
expressos em tabelas.

Resultados

Mais da metade dos 42 exemplares de revistas femininas 
analisadas contém pelo menos uma propaganda de medi-
camentos. Apesar do número expressivo de exemplares sem 
propagandas (n=19; 45%), nos exemplares de revistas con-
tendo propaganda há pelo menos uma peça publicitária 
em desacordo com a legislação sanitária (n=35; 78%), 
como demonstra a Tabela 1. 

Categorias

Revistas

Frequência %

Exemplares

Com propaganda 23 55

Sem propaganda 19 45

Total 42 100

Propagandas

De acordo 10 22

Em desacordo 35 78

Total 45 100

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 1. Propagandas de medicamentos veiculadas nos exemplares das revistas femininas analisadas
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Os medicamentos contidos nas propagandas 
em desacordo com a RDC 102/00 (n=25; 78%) 
foram classificados segundo a categoria de registro 
na ANVISA. Os medicamentos anunciados per-
tencem às seguintes terapêuticas: anti-inflamatório 

(n=11; 31%), analgésico não narcótico (n=08; 
23%), neurotônico (n=07; 20%), fitoterápico 
composto laxante (n=04; 11% ) e outras (n=05; 
14%), tais como antitabágico, antiácido e polivi-
taminas (Tabela 3).

De modo geral, os artigos da RDC n. 102/00, e 
respectivos incisos, foram cumpridos pelas propagandas 
veiculadas nas revistas femininas analisadas. A maio-
ria das propagandas está de acordo com os Requisitos 
Gerais (Título I), que se destinam a toda e qualquer 
propaganda de medicamentos. Quanto aos Requisitos 

Específicos (Título II), estabelecidos para a propa-
ganda de medicamentos de venda sem exigência de 
prescrição, também conhecidos como medicamentos 
de ‘venda livre’ ou OTC (over-the-counter), o percen-
tual de artigos e incisos em desacordo com a legislação 
aumenta (Tabela 2).

RDC n. 102/00

De acordo  Em desacordo

Frequência % Frequência %

Titulo I – Requisitos gerais

Art. 4º (I a IX) 45 100 0 0

Art. 4º X 42 93 03 07

Titulo II – Medicamentos isentos de 
prescrição

Art. 10º I 40 89 05 11

Art. 10º II e III 45 100 0 0

Art. 10º IV 38 84 07 16

Art. 10º V e VI 45 100 0 0

Art. 10º VII 35 78 10 22

Art. 10º VIII 34 76 11 24

Art. 10º IX 45 100 0 0

Art. 10º X 34 76 11 24

Art. 10º XI 34 76 11 24

Art. 12º § 4° 27 60 18 40

Tabela 2. Propagandas analisadas, segundo os títulos e artigos da RDC n. 102/00

Fonte: BRASIL, 2000.
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Categoria

Propaganda

Frequência %

Anti-inflamatório (uso tópico)
11 31

Analgésico não narcótico 08 23

Neurotônico
07 20

Fitoterápico composto laxante
04 11

Outros
05 14

TOTAL 35 100

Tabela 3. Propagandas em desacordo com a RDC n. 102/00, de acordo com a categoria do medicamento

Fonte: Elaboração própria.

Discussão

Os resultados demonstram que mais da metade das re-
vistas femininas analisadas é dirigida a mulheres adultas, 
solteiras ou casadas, das classes sociais B e C, e contém 
pelo menos uma propaganda de medicamentos. 

Mas, por que tanto interesse pela propaganda de 
medicamento veiculada em revista feminina? As mulhe-
res costumam se automedicar, consomem mais medica-
mentos que os homens, as fases do seu ciclo de vida foram 
‘medicalizados’ ao longo do tempo e são as cuidadoras da 
saúde da família, dos vizinhos e da comunidade.

Em primeiro lugar, a linguagem persuasiva vei-
culada pela propaganda, de forma inteligente, atinge o 
indivíduo, que é considerado por esta como um recep-
tor de informações provido de capacidade de assimila-
ção e aceitação do discurso persuasivo bem elaborado 
(CUNHA; NASCIMENTO, 2009).

Entre as artimanhas da indústria de medicamen-
tos, destacam-se as inúmeras tentativas de criar novas 
‘doenças’ a serem medicalizadas1. A mera ‘tristeza’, de-
corrente de problemas do dia a dia, passa a ser tida 
como  ‘transtorno de ansiedade social’, criando-se 

igualmente ’transtornos’ como o  ‘compulsivo para 
comprar’, ou o ‘transtorno afetivo estacional’, predo-
minante no inverno ou, ainda, o  ‘transtorno de estres-
se pós-traumático’ ou o  ‘transtorno de deficiência 
motivacional’, associado à indisposição para o traba-
lho (MOYNIHAN; CASSELS, 2005).

As estratégias promocionais adotadas pela in-
dústria farmacêutica, dirigidas tanto aos médicos 
como à população, são as mais variadas e, crescen-
temente, sofisticadas incluindo o emprego das no-
vas técnicas de informação eletrônica, além do uso 
intensivo da mídia (televisão, jornais, revistas e in-
ternet). Os medicamentos assumiram lugar de desta-
que, na prática, no âmbito dos serviços de saúde ou 
da vida dos indivíduos, tendo sido transformados em 
mercadoria como outra qualquer, com o agravante 
de que não se trata de produto cuja promoção e uso 
final sejam sempre inócuos. 

Há na sociedade hodierna uma ideologia de 
consumo que o identifica com o bem-estar, saúde e 
felicidade. Faz-se uma indução e estímulo permanen-
tes à crença nas soluções, pretensas em muitos casos, 
para todo e qualquer sintoma ou evidências clínicas 

1 Medicalizada origina-se de medicalização. Para Barros (2008b), medicalização é o termo usado para descrever a invasão da medicina e seu aparato tecnológico em áreas da 
vida que passam a ser alvo de cuidados e intervenções específicas, independentemente da existência concreta de sinais ou sintomas patológicos.
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de doença, como advindo, exclusivamente, de um fár-
maco (BARROS, 2008b). Agregou-se ao medicamen-
to uma nova dimensão, a‘simbólica’ incrementando a 
‘medicalização’ e ampliando espaços do ‘modelo bio-
médico’ (BARROS, 2002; BARROS, 2008a; LEFE-
VRE, 1991).   

Vale ressaltar, ademais, que a mulher, historica-
mente, tem sido um alvo privilegiado das estratégias 
promocionais, em virtude do potencial consumo de 
fármacos para todas as etapas do seu período reprodu-
tivo, da menarca à menopausa, passando por produtos 
relacionados à gravidez ou ao aborto (WOLFFERS; 
HARDON; JANSSEN, 1991).

A clássica pesquisa realizada nos anos 90 por 
Arrais et al. (1997) demonstra que a automedicação 
é uma prática prevalente entre as mulheres, na faixa 
etária de 16 a 45 anos, e pouco difundida entre os ho-
mens, sendo mais frequente nas idades extremas. Os 
autores explicam que a predominância do uso de me-
dicamentos entre as mulheres é parcialmente atribuída 
à exploração pela propaganda de medicamentos de pa-
péis sociais tradicionalmente atribuídos às mulheres, 
entre eles o de prover a saúde da família.

Estudo realizado por Bertoldi et al. (2004) de-
monstra que as mulheres apresentaram prevalência de 
utilização de medicamentos sempre superior à dos ho-
mens, até mesmo quando se eliminam os casos de uso 
exclusivo de contraceptivos. Apenas 10,6% dos ho-
mens utilizaram mais de três medicamentos, enquanto 
entre as mulheres esse percentual foi de 24,0%.

A preocupação com a publicidade de medica-
mentos dirigida às mulheres é pertinente, não somen-
te porque as mulheres constituem – sobretudo no que 
respeita aos idosos – a maioria da população brasileira, 
mas também em razão de suas atitudes e comporta-
mentos influenciarem os demais membros da família 
ou mesmo os vizinhos. Além disso, cabe destacar que 
as mulheres apresentam maior proporção de Reações 
Adversas a Medicamentos (RAM) que os homens, 
o que se pode explicar pelas diferenças na superfície 
corporal, distribuição de gordura e, sobretudo, ao 
polimorfismo farmacocinético e farmacodinâmico 
existente entre os gêneros (MOYNIHAN; CASSELS, 
2005).

Embora a RDC n. 102/00 permita a publicida-
de de medicamentos isentos de prescrição nos meios 
de massa, a veiculação de propaganda irregular em 
revistas destinadas às mulheres pode estimular o uso 
indiscriminado de medicamentos nesse público, que 
historicamente se automedica e consome medicamen-
tos em grande quantidade.

Quando observada a distribuição das propagan-
das de acordo com a classe terapêutica no conjunto das 
revistas femininas, a publicidade de anti-inflamatórios 
e analgésicos não narcóticos se apresenta predominan-
te. O estudo de Arrais et al. (1997) também refere a 
predominância dos analgésicos entre os medicamentos 
mais utilizados por automedicação pelas mulheres.

Nesse sentido, os achados da pesquisa, ao reve-
larem a média de uma propaganda de medicamen-
tos por exemplar de revista, não são obra do acaso e, 
sim, de uma grande estratégia de marketing dirigida 
ao público que se automedica: as leitoras. Todavia, a 
questão central não é a presença ou ausência de propa-
ganda nas revistas, mas a ausência de equilíbrio entre 
o texto publicitário e as informações técnicas sobre o 
medicamento, que geralmente significam irregularida-
des sanitárias à RDC n. 102/00.

Embora a publicidade de medicamentos não 
omita mais com a mesma frequência as contraindica-
ções principais e o número de registro do produto na 
ANVISA/MS, infrações comumente encontradas há 
alguns anos, como aponta Nascimento (2009), outras 
infrações ganham destaque, tais como o tamanho da 
letra empregada no texto com as informações técnico-
científicas do produto. Afinal, a maioria (51,4%) das 
peças publicitárias presentes nas revistas femininas 
analisadas trouxe a advertência obrigatória de modo 
pouco legível (artigo 12º b § 4°). 

Outro artigo bastante descumprido por essas 
revistas foi o 10o inciso X, que se refere ao uso de 
linguagem direta ou indireta relacionando o uso de 
medicamento ao desempenho físico, intelectual, emo-
cional, sexual ou à beleza de uma pessoa. Afinal, não é 
incomum encontrar a associação entre saúde e beleza 
na propaganda de medicamentos e é muito menos in-
comum encontrar essa associação na publicidade diri-
gida às mulheres, em função da frequente necessidade 
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de adaptação às imagens culturais da beleza feminina 
do momento.

A esta altura do artigo, cabe alertar que os resul-
tados da pesquisa podem aparentemente demonstrar 
cumprimento da RDC n. 102/00. Embora grande 
parte das propagandas tenha apresentado conteúdo de 
acordo com a maioria dos artigos e incisos da norma sa-
nitária, 78% das propagandas analisadas descumpriram 
pelo menos um artigo e inciso dos Requisitos Específi-
cos da resolução. 

Assim, parece correto dizer que, de um lado, se 
observa maior adequação das propagandas aos Requisi-
tos Gerais da RDC n. 102/00 e, portanto, a presença de 
informações imprescindíveis à compra e uso adequados 
dos medicamentos, e, de outro, essas mesmas informa-
ções estão expressas em textos com letras diminutas, de 
difícil leitura, com linguagem apelativa e cheia de men-
sagens subliminares indutoras de consumo.

As propagandas que omitem alguma informação 
obrigatória contida na legislação e também que contêm 
informações falsas para induzir as pessoas ao consumo 
são o foco de atenção da ANVISA. Em ambos os casos, 
a legislação prevê desde multas até mesmo suspensão 
da propaganda. Embora tenham aumentado a partir da 
publicação da RDC n. 102/00, as multas ainda são irri-
sórias em comparação aos lucros obtidos pela indústria 
farmacêutica. Segundo Nascimento (2009), as puni-
ções das irregularidades cometidas pela publicidade far-
macêutica equivalem a pouco mais de 0,6% dos gastos 
anuais com marketing. 

Nesse sentido, concordamos que é de funda-
mental importância que a qualidade das informações 
veiculadas nas peças publicitárias seja suficientemente 
completa para permitir ao destinatário avaliar o va-
lor terapêutico do medicamento, bem como a relação 
risco/benefício. Além disso, toda propaganda deve ser 
fidedigna, exata, verdadeira, informativa, equilibrada, 
atualizada, suscetível de comprovação e de bom gosto 
(BRASIL, 2000).

Em 2008, a ANVISA – depois de três anos de trâ-
mite da Consulta Pública n. 84/2005 – publicou a ‘nova’ 
RDC n. 96/2008, que substitui a RDC n. 102/2000 
e dispõe sobre propaganda de medicamentos no país. 
Apesar do aparente avanço, o texto da RDC acabou por 

preservar os interesses do setor regulado e expõe a socie-
dade ao risco sanitário contido na propaganda. 

A não incorporação, no‘novo’ texto regulador, 
de nenhuma das 19 propostas subscritas por 12 insti-
tuições, incluindo o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (IDEC); Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO); Socieda-
de Brasileira de Vigilância de Medicamentos (SOBRA-
VIME); Acción Internacional para la Salud – América 
Latina y Caribe (AISLAC); Escola Nacional de Saúde 
Pública da FIOCRUZ (ENSP); Centro Brasileiro de 
Estudos da Saúde (CEBES), entre outras, com respaldo 
de 146 pesquisadores, dirigentes de instituições e pro-
fissionais de saúde de reconhecida capacidade na área da 
Assistência Farmacêutica, Uso Racional de Medicamentos 
e Defesa do Consumidor, resultou na dita ‘nova’ regulação, 
que mantém as principais fragilidades existentes, entre as 
quais destacam-se as ações reguladoras da ANVISA reali-
zadas a posteriori das cometidas irregularidades (quando a 
população já está exposta a risco sanitário). 

Nesse aspecto, a ANVISA desconsidera seu papel e 
sua obrigação de prevenir riscos à saúde da população, op-
tando por um modelo em que o poder público se satisfaz 
em expedir multas de valores irrisórios, que são transfe-
ridos aos preços dos produtos e efetivamente pagos pelo 
consumidor. 

Conclusão

Embora as propagandas veiculadas nas revistas femini-
nas analisadas não tenham apresentado as irregularida-
des frequentemente encontradas na publicidade geral de 
medicamentos veiculada nas mídias de massa, tais como 
a ausência da advertência obrigatória e da contraindica-
ção principal registrada na ANVISA, a irregularidade mais 
evidenciada nessas revistas refere-se ao tamanho da letra 
utilizada no quadro de advertência, o que provavelmente 
consiste em uma forma de ‘compensação’ do espaço que o 
texto publicitário  ‘perdeu’ para as informações obrigatórias. 

Além da advertência obrigatória, as informações téc-
nicas sobre o medicamento, como, por exemplo, Deno-
minação Comum Brasileira (DCB), indicações, contrain-
dicações, cuidados e advertências, entre outras, aparecem 
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nas propagandas com letras de tamanhos diminutos e 
em cores que contrastam pouco com a imagem de fun-
do, com o objetivo de dificultar a leitura de informa-
ções que podem desestimular o consumo do produto 
anunciado.

Assim, embora os requisitos gerais obrigatórios se-
jam cumpridos pelas propagandas, os requisitos especí-
ficos ainda são descumpridos ou burlados, em função da 
fragilidade do texto legal, que resulta em interpretações 

subjetivas do que está de acordo ou em desacordo com 
a RDC n. 102/00.

As ações de educação e informação sobre Uso Ra-
cional de Medicamentos (URM), dirigidas às mulheres, 
devem ser intensificadas, aliadas à profunda revisão da 
legislação acerca da publicidade de medicamentos, so-
bretudo no que se refere às penalidades impostas à in-
dústria farmacêutica e veículos que fazem publicidade 
irregular de medicamentos.   
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El rol de los medios de comunicación

Desde el punto de vista conceptual, los medios de co-
municación masivos (MCM) son parte de la superes-
tructura político-ideológica de la sociedad, y mecanis-
mo fundamental para la construcción de la hegemonía 
necesaria para la reproducción que requiere un Estado 
para mantener la dominación de una clase o sector so-
cial sobre otro. Como señala Ramonet 

se domina mucho mejor si el dominado perma-
nece inconsciente. La relación de dominación no 
se basa únicamente en la supremacía de la fuer-
za: pasado el tiempo de la conquista llega la hora 
del control de los espíritus. (RAMONET, 1998 
apud AGUDED, 2002).

 Es así que, como regla general, los MCM responden a 
los intereses políticos y económicos de las grandes cor-
poraciones y centros de poder mundial. Además de la 
función propagandística y de difusión que juegan estos 
medios a través de los espacios publicitarios, de los pro-
gramas de información y opinión, así como de los lla-
mados también de entretenimiento (series, telenovelas, 
dibujos animados, películas, programas de concurso, 
etc.), proponen/imponen una agenda que construye un 
patrón de conductas, valores y creencias, de lo que ellos 
quieren que sea la sociedad y la conducta del común de 
la gente. Queda así su función ‘educativa’, que pudiera 
ser muy importante, soslayada a una función dirigida 
a subordinar el pensamiento. Se convierten los MCM 
en armas de dominación masiva. Para comprender por 
qué esto es así, es necesario conocer la conformación de 
estos medios: quiénes son sus dueños, y qué otro tipo 
de actividad económica y política realizan.

Propiedad y concentración de los medios

Actualmente existen millares de medios masivos de 
comunicación, la revolución tecnológica e informáti-
ca permite que cada hora se suban al internet miles de 
horas de vídeos, cada minuto se crea un nuevo blog, 

pareciera que el acceso y posibilidad de producir in-
formación se multiplica y democratiza, sin embargo, 
la gran concentración de la propiedad de los medios 
es alarmante y hace que la uniformidad del contenido 
sea abrumadora. Efectivamente, miles de estos medios 
están en manos de pocas personas y cada vez más su 
concentración es mayor. Nos resulta acertada la frase de 
Galeano, quien afirma: 

nunca tantos han sido tan incomunicados por 
tan pocos. Cada vez son más los que tienen el 
derecho de escuchar y de mirar, pero cada vez 
son menos los que tienen el privilegio de infor-
mar, opinar y crear. (GALEANO, 2009). 

Un análisis sobre la propiedad de los medios realizado 
por Chomsky y Herman (1990) y confirmado más re-
cientemente por Carmona (2007), determina que en 
Estados Unidos, 29 organizaciones son las responsables 
de la producción de más de la mitad de los más de 25 
mil medios de comunicación existentes en el país, y son 
ellas quienes definen la agenda de contenido y gene-
ran las noticias nacionales e internacionales. Las cua-
tro principales agencias de noticias (AP, UPI, Reuters 
y AFP) generan el 80 % de las noticias que circulan en 
todo el mundo. Pero resulta que los propietarios de es-
tos grandes medios están directamente vinculados con 
otros rubros de la economía, como la banca, la pro-
ducción de armamento, la agroindustria, las compañías 
petroleras, las compañías automotrices, o la industria 
farmacéutica. Un ejemplo: General Electric y Wes-
tinghouse, empresas inicialmente de manufactura de 
productos para el hogar, ahora también fabrican arma-
mentos, son parte del complejo industrial de la salud y 
propietarias de grandes medios de comunicación. 

Los propietarios de los MCM incursionan en 
la actividad política, y cuentan con representantes en 
el gobierno; este entramado de alianzas entre MCM, 
banca, complejo médico y militar industrial, empre-
sas petroleras y gobiernos, es una fórmula que existe 
en la mayor parte del mundo, y es muy fuerte enspañ 
los EEUU, donde se genera la mayoría de los conte-
nidos mediáticos que se ven en el mundo. En Estados 
Unidos, en los años 80 la mayoría de los directores de 
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los principales diez medios de comunicación también 
pertenecían al mundo empresarial o de a la banca. Sólo 
el sector financiero poseía el 44 % de las acciones de los 
periódicos y el 35 % de la radio. Además, estas gran-
des corporaciones financian y dirigen organizaciones 
intelectuales de derecha (los llamados think tanks). Por 
ejemplo, General Electric creó el American Enterprise 
Institute para promover el pensamiento neoliberal en 
el mundo. Y, así como poseen canales de televisión, 
radios, navegadores de internet, medios virtuales, pe-
riódicos, editoriales, agencias de noticias, productoras 
y distribuidoras cinematográficas, grupos de presión e 
institutos académicos que permiten crear y solidificar 
determinadas matrices de opinión, también operan di-
rectamente con el gobierno. Esta relación es simbióti-
ca: medios-corporaciones-gobierno. Otro ejemplo: 20 
% de los directores de los principales MCM en Esta-
dos Unidos en los 80 eran antiguos altos funcionarios 
del gobierno. Esta tendencia, lejos de atenuarse, se ha 
ido incrementando con el tiempo. El hecho de que los 
cuatro principales funcionarios de la administración de 
George W. Bush fuesen también directivos de grandes 
empresas petroleras y de armamentos no pareció escan-
dalizar a nadie, y tampoco escandalizó a la opinión pú-
blica el hecho de que los principales contratos surgidos 
de la guerra a Irak beneficiaran precisamente a esas em-
presas. Incluso empresas que parecen tan inocuas como 
Walt Disney, que en nuestro imaginario la asociamos 
a la producción de películas y gestión de parques de 
atracciones, tienen intereses que van más allá de ello. 
Walt Disney posee más de 50 canales de radio y tele-
visión (entre los cuales se encuentra la poderosa ABC), 
y está involucrada en la explotación de gas y petróleo. 
Rupert Murdoch, presidente de la News Corporation, 
podría considerarse como el modelo del magnate polí-
tico mediático. Controla la cadena de televisión Fox, y 
es propietario de los diarios, agencias de noticias y esta-
ciones de radio más influyentes en Norteamérica, y, por 
extensión, en todo el continente. En Chile es dueño del 
100 por ciento de la televisión por cable y satélite. Pero 
su influencia traspasa el continente, poseyendo medios 
importantes en Australia y Europa. Recientemente es-
tuvo involucrado en un escándalo en Inglaterra, por 
haber utilizado una red de espionaje para develar los 

secretos de personajes políticos y de la farándula. Tam-
bién es dueño del indicador Dow Jones, que controla 
gran parte de la economía especulativa del mundo. Se-
gún la revista Forbes, su fortuna asciende a más de 9 
mil millones de dólares, ubicándolo dentro de las 100 
primeras fortunas del mundo. Esta concentración de 
los medios tiene también su versión local: el empresario 
mexicano Ángel González es el propietario de todos los 
canales de televisión abierta que existen en Guatema-
la, de dos canales de TV abierta en Chile y de otro en 
Argentina. También controla el espacio mediático en 
Costa Rica, con la propiedad de tres medios televisi-
vos (que ocupan más del 65 % de la audiencia nacio-
nal), y de doce estaciones de radio. En total posee una 
treintena de estaciones de televisión y setenta de radio 
en toda América Latina. El cubano venezolano Gusta-
vo Cisneros opera en 39 países con 70 compañías de 
radiodifusión, televisión e internet. Todos ellos son un 
ejemplo de la concentración mediática en Nuestramé-
rica y todos ellos no sólo tienen fuertes vínculos con el 
poder económico, sino que también son representantes 
del mismo. Esa tríada Medios-Corporaciones-Gobier-
no se hace más visible en algunos casos emblemáticos: 
el actual presidente de Chile, el empresario Sebastián 
Piñera, era presidente de Chilevisión y de LAN Chile, 
tiene grandes intereses en el negocio inmobiliario, es 
dueño de varias constructoras, posee más de 115 mil 
hectáreas de terreno, y ha sido presidente de dos bancos 
emblemáticos: el banco Talca y el Citicorp. Todos estos 
negocios, y otros más, lo convierten en una de las prin-
cipales fortunas del continente. 

El actual presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, tiene una hoja de ruta similar. Siendo de una 
familia de empresarios, periodistas y presidentes, ha 
sido testigo de primera fila de una larga y armoniosa 
relación medios-corporaciones-gobierno. Él mismo se 
ha paseado por todos estos espacios, ha sido director del 
principal diario del país, El Tiempo, del cual su familia 
es la principal accionaria, ha dirigido algunas empresas 
familiares, ha sido ministro, y ahora presidente y claro 
representante del capitalismo en el continente.

En Brasil, De Moraes (2011) afirma que seis em-
presas controlan el mercado de televisión en Brasil, y la 
red Globo detenta cerca de la mitad de este mercado, 
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señalando que esas empresas controlan 138 de los 668 me-
dios de transmisión existentes (televisoras, radios y periódi-
cos) y un 92 por ciento de la audiencia televisiva.

Esta interacción medios-corporaciones-gobierno en 
algunas ocasiones se rompe. Con la llegada del nuevo mi-
lenio hemos visto la propagación de esta ruptura, prota-
gonizada por países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
quienes se han atrevido a enfrentar el poder mediático, y 
planteado la construcción de una sociedad basada en un 
nuevo modelo de desarrollo y consumo. Ya lo había hecho 
Cuba a partir de 1959. Cuando esto sucede, el enfrenta-
miento entre los medios y el gobierno es evidente, y los 
medios asumen el papel de principales opositores políticos 
a esos procesos. Cuando esta tríada se rompe, se activan 
mecanismos de presión que buscan restablecerla. En Nues-
tramérica uno de estos mecanismos es la SIP, Sociedad In-
teramericana de Prensa, que reúne a los grandes dueños de 
medios del continente. Este organismo ha sido creado y es 
financiado y monitoreado por el gobierno de los Estados 
Unidos. Dentro de sus estatutos está la defensa de la liber-
tad de prensa, pero su objetivo central es el mantenimiento 
del status quo y el ataque a los gobiernos que han marcado 
una ruptura en esa tríada medios-corporaciones-gobiernos. 
Curiosamente los países mejor vistos por la SIP (Hondu-
ras, Colombia, Estados Unidos, Panamá) son quienes más 
atentan contra la libertad de expresión, e incluso la libertad 
de prensa. Las violaciones de derechos humanos en estos 
países representan las más altas de todo el continente, pero 
los medios hegemónicos, en un malabaresco ejercicio de 
proyección, acusan a los gobiernos de izquierda del mal 
que ellos mismos padecen. En el financiamiento de la SIP 
participa la National Endowment for Democracy, una 
organización del Departamento de Estado norteamerica-
no encargada de desestabilizar gobiernos que no sigan sus 
intereses (CARMONA, 2007). Además, es claro que en 
países como Venezuela y Bolivia, los medios de comuni-
cación privados se han convertido en el principal factor de 
oposición a esos gobiernos. 

Libertad de expresión vs libertad de prensa

La tan cacareada libertad de expresión, como lo vimos 
con el ejemplo de la SIP, suele ser uno de los pretextos 

favoritos del poder económico y político hegemónico 
para atacar a los países con gobiernos progresistas. Usan 
este término para confundir a la opinión pública. Un 
término por demás que ha sido mediáticamente cons-
truido como un derecho fundamental. Y ahí entra la 
confusión, pues una crítica que pueda hacer un deter-
minado gobierno hacia un medio no es un ataque per 
se a la libertad de expresión. De hecho, quienes más 
violan la libertad de expresión son precisamente los 
medios de comunicación, quienes evaden los derechos 
a réplica y, con sus políticas editoriales y las presiones 
de las empresas relacionadas con el medio, impiden la 
publicación o transmisión de un tema determinado o 
de una opinión determinada, que no sólo puede ser de 
un ciudadano cualquiera, sino también de los mismos 
periodistas. De la manera más sutil se ejerce una cons-
tante y firme censura. La trama primera a la que nos 
vemos sujetos es confundir libertad de expresión con 
libertad de prensa. Para comprender esta confusión es 
preciso definir ambos términos. La libertad de expre-
sión tiene que ver con la posibilidad que tenemos los 
ciudadanos de decir lo que pensamos; mientras que la 
libertad de prensa tendría más que ver con la libertad 
que puedan tener los medios para decir lo que quieran, 
incluidas mentiras y manipulación en función de sus 
intereses. Esto nos lleva a otra diferenciación: el alcance 
que pueda tener cualquier individuo sobre un tema es 
generalmente menor que el alcance que pueda tener la 
opinión de un periodista en un medio de comunicaci-
ón masivo, o más aun, la opinión del medio expresada 
por un periodista. Recordemos que en la mayor parte 
de los casos, los periodistas deben ceñirse a la línea edi-
torial del medio y, por lo tanto, no expresan opiniones 
personales sino, las más de las veces, corporativas. En 
este sentido, la responsabilidad de este periodista (o del 
medio) es mucho mayor, 

[…] es una responsabilidad que tiene directa 
relación con las consecuencias o las implicacio-
nes que esos contenidos puestos en circulación 
por el periodista o el medio van a tener en cada 
uno de nosotros (…) La responsabilidad de 
la información, que es social e involucra a la 
colectividad, debe garantizar que no se pueda 
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decir cualquier cosa, mentir, manipular o decir 
algo que vaya en contra del bien común por 
defender intereses particulares. Así, la libertad 
de información o de prensa se parece más (cada 
vez más) a un deber antes que a un derecho, 
aquel que obliga éticamente a los periodistas a 
asumir la responsabilidad, en primera persona 
y en nombre del medio, que implica la puesta 
en circulación de contenidos públicos relevan-
tes, y que son tales porque afectan a la vida de 
todos. (CERBINO, 2009).

Sin embargo, esta libertad de prensa ilimitada pre-
tende estar por encima de las regulaciones y controles 
que todo Estado debe hacer sobre las instituciones que 
funcionan en el país. Los medios construyen una ideo-
logía que pareciera les permite estar exentos de cualquier 
responsabilidad social. Pero al profundizar nos damos 
cuenta de una segunda trama: los mismos medios se 
han encargado de fusionar esta libertad de prensa con la 
‘libertad de empresa’, donde los intereses de los dueños 
de los medios se convierten en un derecho fundamental 
que no puede ser atacado, ni objetado. Además, dentro 
de esta libertad de prensa se fue construyendo el con-
cepto de objetividad, como una manera de aumentar la 
credibilidad de lo que la prensa expresa. De este modo, 
los medios de comunicación pasan a estar más allá del 
bien y del mal, y los mensajes que a través de ellos se 
muestran son recibidos, aceptados y asimilados con fa-
cilidad. Los medios se convierten en los garantes del 
status quo, a través de la fabricación de consenso.

Fabricación de consenso

La función de dominación que ejercen los medios se 
presenta en forma muy sutil, tanto que muchas veces 
pasa desapercibida. En este sentido, y asumiendo el 
concepto gramsciano, la dominación implica no sólo 
‘represión’ sino, sobre todo, construcción de hegemo-
nía. El mensaje presentado por los medios no es im-
puesto por violencia o por obligación, sino más bien 
aceptado como un contrato. En este sentido, la fun-
ción fundamental de los medios es la fabricación de 

consenso, hacer que la gente piense y consuma como 
ellos quieren, el consenso que expresa los intereses de las 
élites económicas y financieras. Y en un mundo consen-
suado y hegemónico, los conflictos (de clase, de género, 
de raza) desaparecen. Chomsky e Herman señala que 

los medios son instituciones ideológicas efecti-
vas y poderosas, que llevan a cabo una función 
propagandística de apoyo al sistema median-
te su dependencia de las fuerzas del mercado, 
los supuestos interiorizados y la autocensura. 
(CHOMSKY; HERMAN, 1990, p. 353).

 Lippmann (1992), clásico de las teorías de la comuni-
cación, afirma que la fabricación de consenso, como rol 
de los medios, también implica una función de propa-
ganda. Sin duda, la actividad propagandística es uno de 
los aspectos más relevantes del contenido de los medios 
de comunicación de masas. De esta manera, los grandes 
MCM responden a intereses bien definidos, y el discur-
so que ofrecen emite propaganda política, crea opinión 
pública y persuade a favor de la ideología dominante. 
Ante tal avalancha de mensajes, que llegan incluso de 
manera subconsciente, el sujeto va desapareciendo, para 
convertirse en potencial consumidor y en reproductor 
del status quo. Es la alienación por los medios. 

La TV y la construcción de la realidad

La televisión es uno de los elementos claves en la fabri-
cación de consenso. Adorno (1969), entendía a la tele-
visión como el principal canal propagador de la cultura 
dominante, y le otorgaba un poder especial: la verti-
ginosa dinámica societal sumada a la súper exposición 
y al cuidadoso ensamblaje de los mensajes, no permi-
te espacios para alguna reflexión sobre los mismos, ni 
sobre el impacto que ellos producen, por lo tanto, el 
mundo reflejado en la pantalla terminaría remplazando 
al real.  El hecho de la imagen le da una connotación 
más real a lo que se percibe, y cuando se trata de un 
hecho informativo (y no de ficción), lo que se ve es real, 
es lo que está realmente sucediendo. Pero no sólo eso, 
a nivel cognitivo lo que se ve es LO real. En esta era de 
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las telecomunicaciones lo visual ha cobrado una nueva 
dimensión. Sartori afirma que 

[…] el video está transformando al homo sa-
piens, producto de la cultura escrita, en un ho-
mo-videns, para el cual la palabra está destro-
nada por la imagen. La imagen, por su propia 
naturaleza, se dirige más hacia la afectividad 
de las personas que a la razón. Existe además 
una fascinación por las imágenes tomadas en 
directo: la mera muestra de una imagen es sufi-
ciente para darle todo su significado. Se tiende 
a desplazar la realidad por su puesta en esce-
na: es la historia telefalsificada. (SARTORI, 
1998, p.11)

Pero la imagen no viene aislada, viene con un re-
lato, y este relato termina de darle sentido al mensaje 
(a la noticia). Sin embargo, la narración del mensaje 
es secundaria, está en función de la imagen, comenta 
la imagen. Ya el significado viene dado por el relato de 
la imagen (a través de un periodista), por lo que exis-
te un empobrecimiento de la capacidad de entender. 
Ya todo está dicho. Para el tele-espectador ya no hay 
que realizar un proceso cognitivo de abstracción e in-
terpretación de lo que se está viendo. En este sentido, 
lo que se ve es LO real, pero también es lo que dice el 
medio que es. De esta manera, la televisión no repre-
senta una realidad, sino que, sobre todo, la construye. 
Y esta  ‘realidad’ está a merced de los dueños de comu-
nicación que cada día tienen mejores y más sofisticadas 
herramientas tecnológicas para manipular esta realidad. 
Un ejemplo emblemático y que se convirtió en caso de 
estudio de las manipulaciones mediáticas, fue el golpe 
de estado realizado en Venezuela en abril del 2002 y 
el breve derrocamiento del presidente Chávez. Autores 
como Villegas (2009) y Britto García (2008) han ana-
lizado estos sucesos, revelando que, si bien los medios 
siempre han tenido una función política en la sociedad, 
nunca habían llegado al extremo de transformarla del 
modo que lo hicieron en Venezuela. A través sobre todo 
de la televisión y la prensa, los opositores lograron cre-
ar una matriz  de opinión completamente desfavorable 
al gobierno, luego convocaron abiertamente a un paro 

que fue presentado como general y nacional, para luego 
convocar una marcha que estaba pensada como la fase 
final del golpe. Una imagen televisiva fue clave como 
justificación del golpe: una cámara de Venevisión, prin-
cipal canal privado del país, mostraba de manera fija, la 
imagen de un grupo de partidarios de Chávez que dis-
paraban. El relato del periodista completaba la imagen 
al describir que ‘estaban disparando a la marcha pacífica 
de la oposición’. Este supuesto hecho sangriento per-
mitió justificar el alzamiento militar. Así, con cámaras 
de por medio, un grupo de militares desconoció el go-
bierno, mientras que la realidad era que unos francoti-
radores contratados por los cerebros ocultos del golpe, 
masacraban a la población creando las víctimas necesa-
rias para justificar el intento golpista. El día siguiente, 
con Chávez prisionero, las mismas pantallas develaron 
parte de la conspiración y orgullosas se mostraban a 
ellas mismas como principales responsables. Los héroes 
eran los dueños de los medios y los periodistas los que 
construían la noticia, los que construían ‘la realidad’. 
Lo que nunca esperaron fue la inmensa rebelión popu-
lar que, horas después, rescató al presidente Chávez, y 
se conocieron las verdaderas imágenes que habían sido 
manipuladas. Para mayor información se han produci-
do varios documentales sobre el tema, uno de ellos de 
Ángel Palacios, ‘Puente Llaguno: claves de una masacre’ 
puede ser conseguido fácilmente en la red. 

Conclusión: la TV (y sus dueños) construyen la 
realidad. Pero esa realidad no es infalible ni omnipoten-
te. Cerramos este apartado con esta apropiada cita del 
periodista Regis Debray “lo que nos hace ver el mundo 
es también lo que nos impide verlo” (DEBRAY, 1994, 
p.300).

Medios de comunicación y salud

En el sector salud los medios de comunicación masivos 
juegan un rol de gran importancia, y la tríada corpo-
raciones-medios-gobiernos sigue vigente. El contenido 
mediático crea y consolida conductas, creencias y valo-
res, muchos de los cuales van dirigidos a crear seres indi-
vidualistas, violentos, competitivos y sobreconsumido-
res. Este ser  ‘tele-fabricado’ y en proceso de alienación, 
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asume los mensajes mediáticos que van a incidir, en me-
nor o mayor grado, en adoptar determinadas actitudes 
y comportamientos, colectivos e individuales, muchos 
de los cuales pueden ser nocivos para su salud.

Promoción de valores y conductas de riesgo 
en salud

La relación medios-corporaciones-gobiernos es simbió-
tica, los mensajes mediáticos están imbricados con los 
intereses y poderes económicos y políticos. En este sen-
tido, las grandes corporaciones han encontrado en los 
medios su mejor aliado para vender sus productos, la 
mayor parte NO necesarios para la vida. Sin embargo, 
el aparataje de la publicidad trata de convencernos de 
que son productos necesarios para vivir mejor. Según 
el informe de publicidad de MagnaGlobal (2012), se 
destinaron 411 mil millones de dólares a gastos de pu-
blicidad en todo el mundo. La industria publicitaria no 
ha sido afectada por la crisis económica mundial. Al 
contrario, tuvo un crecimiento de 5,4% con relación al 
año anterior. La mayor parte de esta inversión fue des-
tinada al medio televisivo (41,12%), y más de la tercera 
parte de este gasto fue generado en un solo país, los 
Estados Unidos. 

Es visible la dimensión del bombardeo publicitario 
al que se nos expone a través de los medios de comuni-
cación. Pero más allá de la herramienta publicitaria, se 
emplean otros mecanismos que vulneran nuestra vida 
y salud. Uno de los ejemplos más ilustrativos es la pro-
moción del consumo de cigarrillos y los esfuerzos de la 
industria tabacalera para vender su producto en detri-
mento de la salud. En los años 90, a raíz del juicio a la 
industria tabacalera, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 
DE LA SALUD, 2002) realizó una investigación cen-
trada en los dos líderes de esta industria: British Ame-
rican Tobbaco y Philip Morris. Su estudio se centró en 
el análisis de más de diez mil documentos filtrados al 
público, donde se mostraba que a pesar de los nume-
rosos estudios que vinculaban el consumo del cigarrillo 
al cáncer de pulmón, las empresas tabacaleras iniciaron 
una intensa campaña para desmontar esta evidencia 

científica, lo que implicó la “compra” de investigadores 
que desacreditaran los estudios científicos que vincu-
laban el humo de tabaco con el cáncer. Esta campaña 
contó con los tradicionales medios de comunicación, 
y las empresas tabacaleras aumentaron sus gastos de 
publicidad y contrataron periodistas de estos mismos 
medios. Sembrar la duda es su objetivo, sin embargo, la 
evidencia es abrumadora: según diversos informes de la 
Organización Mundial de la Salud en el 2008 murieron 
1,4 millones de personas por cáncer de pulmón y por 
lo menos el 80% eran fumadores. En América Latina la 
industria tabacalera actuó de manera similar y financió 
proyectos para desviar la atención del cigarro y centrar-
la en otros factores contaminantes del aire, señalando 
que podían ser más nocivos que el cigarrillo. Esta lucha 
contra la industria tabacalera ha sido una de las más 
visibles y mediatizadas de los últimos tiempos, y si bien 
es cierto que se ha logrado algunos triunfos en cuanto a 
la regulación de la actividad publicitaria del tabaco y de 
su venta, las ganancias no han mermado, al contrario, la 
empresa Philip Morris, principal compañía tabaquera 
del mundo, que abarca el 15% del mercado mundial, 
ha visto aumentar sus ganancias. Según un comunica-
do de prensa de Philip Morris (2011), sus acciones han 
crecido 22,55% en tan sólo un año, y los ingresos netos 
han aumentado 26,4 % en relación al año pasado, ubi-
cándose en 20.706 millones de dólares para los prime-
ros tres trimestres del año 2011. Aunque es importante 
hacer notar que la presión social y las acciones legales 
han ganado aliados dentro de algunos medios, la presi-
ón sutil que ejercen los grandes poderes económicos de 
la industria tabacalera siguen existiendo. No es gratuito 
que para el año 2011 Philip Morris haya aumentado en 
un 25% sus gastos de publicidad. 

Así como sucede con la industria tabacalera, tam-
bién sucede con las bebidas alcohólicas, la industria cos-
mética, la industria pornográfica, fortalecida gracias a la 
incesante instrumentalización de la mujer, o la industria 
alimenticia, sobre todo aquella que produce  ‘alimentos 
o bebidas chatarra’, las cuales promueven campañas que 
atentan contra la salud de las personas y, tal como la in-
dustria tabacalera, no sólo se encargan de publicitar sus 
nocivos productos, sino también de hacer lobbys para 
favorecer un marco legal que permita la perpetuación 
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de esta hegemonía. Las grandes transnacionales de la 
agroalimentación, asociadas en la International Food 
and Beverage Alliance (IFBA) participan activamente 
en las negociaciones para la regulación de la alimentaci-
ón en el mundo e incluso intentan incidir en las políti-
cas agrarias que les permitan y garanticen la tenencia de 
la tierra. Curiosamente, uno de los representantes más 
activos de la IFBA es Derek Yach, director de política 
sanitaria global de PepsiCo, quien fuera hasta el 2007 
director ejecutivo de enfermedades no contagiosas de la 
OMS (SHAH, 2011).

Mención especial requiere la televisión dirigida 
a los niños, que va acompañada de un alto conteni-
do propagandístico de juguetes, ropa infantil y comi-
da chatarra, tratando de convertir a nuestra población 
infantil en consumidores precoces, lo cual unido a la 
promoción de valores y conductas poco saludables y en 
muchos casos violentas, configura un atentado contra 
el futuro de nuestros niños y niñas. Los MCM, al ser 
actores esenciales en esta dinámica publicitaria, contri-
buyen al deterioro de la salud de la población, tratan-
do de convertir a las personas en espectadores pasivos y 
consumistas. 

La industria farmacéutica, los medios y la 
salud

En relación a la industria farmacéutica, su relación con 
los medios no se limita a la promoción de productos 
farmacéuticos, sino que actúan para crear matrices de 
opinión que favorecen la introducción de un determi-
nado medicamento o la promoción de una determinada 
enfermedad. Uno de los casos más recientes fue la gripe 
AH1N1. En marzo del 2009, los medios se hicieron eco 
de una nueva pandemia que amenazaba con acabar con 
buena parte de la humanidad. La OMS pronosticaba 
que entre un 25 a 30% de la población mundial po-
día verse afectada. De igual manera el CDC de Estados 
Unidos presentaba un informe donde pronosticaba que 
entre 60 y 120 millones de personas en Estados Unidos 
podrían verse afectadas, y que entre 30 y 90 mil podrían 
morir; la gripe normal provoca en Estados Unidos en-
tre 30 y 40 mil muertes al año, pero no es considerada 

pandemia, ni tiene tanta cobertura mediática (FLO-
RES, 2009). Durante semanas los MCM, unos más 
apocalípticos que otros, ayudaron a crear un ambiente 
de zozobra y de indefensión en la población, que obligó 
a los gobiernos y ministerios de salud a realizar ‘com-
pras nerviosas’. Primero comenzaron a venderse los 
tapabocas, luego el Tamiflu de Giliad, (cuyo director 
ejecutivo había sido Donald Rumsfield, Secretario de 
Defensa de EEUU en el gobierno de G.W. Bush), y que 
fue vendido a Roche para su producción masiva, para 
luego dar paso a las vacunas. Caso paradigmático sería 
Francia que compró 90 millones de vacunas (calculan-
do dos dosis para cada uno de sus habitantes) y luego 
solamente utilizó 5 millones (RAMONET, 2009). 

Pero más allá del redimensionamiento mediáti-
co de enfermedades y problemas de  salud que logra 
impulsar la industria farmacéutica en beneficio de sus 
intereses, también crean nuevas enfermedades y patolo-
gías, para vender medicamentos. Los datos son claros y 
abrumadores: los grandes laboratorios no sólo investi-
gan y fabrican medicamentos, sino que también crean 
enfermedades. Y en esta construcción de la enferme-
dad los medios de comunicación suelen ser las primeras 
fuentes de información para la población, donde los 
propósitos, calidad y confiabilidad de la información 
que brindan con frecuencia suele ser falsa, incompleta, 
contradictoria o confusa, en cuyo caso resulta perjudi-
cial tomar esas fuentes como referencia confiable.

Otro de los ejes de acción de la industria farma-
céutica y los medios tiene que ver con las campañas 
llevadas a cabo para desprestigiar la producción y dis-
tribución de medicamentos genéricos. Como ejemplo, 
está el caso de la demanda internacional que realizaron 
39 empresas farmacéuticas en 1998 contra el gobier-
no sudafricano, por una ley aprobada por el presiden-
te Mandela para facilitar el acceso a los medicamentos 
antirretrovirales de los pacientes con VIH a través de la 
importación de medicinas a menor precio y de gené-
ricos (SINGH, 2001). Finalmente, tres años después, 
las 39 empresas farmacéuticas retiraron la demanda, 
gracias a una fuerte contracampaña que el gobierno su-
dafricano llevó a cabo a nivel internacional. Este lobby 
de la industria farmacéutica para frenar el ingreso de los 
medicamentos genéricos es muy fuerte y cuenta con la 
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complicidad de las grandes corporaciones mediáticas. 
Recordemos que el mercado mundial farmacéutico re-
presenta unos 950 mil millones de dólares al año y tiene 
el margen de ganancia más amplio del sector económi-
co, por cada dólar invertido en la fabricación de un me-
dicamento se pueden obtener incluso hasta mil dólares 
en el mercado (RAMONET, 2009). Para contrarrestar 
la producción y distribución de genéricos la táctica más 
frecuente es su desprestigio mediático, y también el for-
talecimiento jurídico-legal del derecho de la propiedad 
intelectual, así como las leyes de patente fortalecidas 
en los tratados de libre comercio. Comenta Ramonet 
(2009) que en un estudio realizado por la Comisión 
Europea se determinó que el lobby farmacéutico para 
retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el 
mercado a los genéricos ha ocasionado, en los últimos 
cinco años, un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 
millones de euros para los consumidores y un 20 % de 
aumento de gastos para los Sistemas Públicos de Salud. 

El Lobby contra las Reformas del Sistema de 
Salud

Una de las estrategias más y mejor utilizadas por los 
grandes intereses del complejo médico industrial está 
relacionada con el descrédito y la destrucción de los Sis-
temas Públicos de Salud. Para ello inundan al país de 
noticias que revelan la ineficiencia de los servicios de 
salud hospitalarios, siempre partiendo del concepto de 
que lo público no funciona, y reforzando la medicali-
zación de la vida cotidiana, que reproduce un sistema 
de salud centrado en la enfermedad, lo que a su vez 
repercute en los márgenes de ganancia de la industria 
farmacéutica.

Pero la industria farmacéutica no es la única in-
teresada en impedir las transformaciones del Sector 
Salud. El mundo de la banca y de las aseguradoras pri-
vadas, desde los tempranos años 90, han intensificado 
su accionar en la salud. La creación de Administradoras 
de Fondo de Pensiones ha sido muy exitosa y ha cons-
truido un modelo para la privatización no sólo de las 
pensiones sino de toda la Seguridad Social, y en ella 
tiene un espacio central la atención en salud. El papel 

que han jugado los medios en la construcción de las 
condiciones pro privatizadoras ha sido tan intenso, que 
incluso muchas de las reivindicaciones de la lucha de 
los trabajadores tienen que ver con conseguir un seguro 
privado que garantice la salud de su gremio, por fuera de 
las responsabilidades que debe tener el Estado para ha-
cerlo. Sin embargo, gracias al nuevo espíritu que recorre 
Nuestramérica, se han fortalecido las voces que, contra 
viento y marea (o valdría mejor decir, contra medios 
y corporaciones), han logrado confrontar las políticas 
privatizadoras e imponer en la agenda político-sanitaria 
el tema de la Universalidad de la Salud y reivindicar la 
Salud como un derecho social y humano fundamental, 
y no una mercancía. En este proceso de ruptura, nuevos 
medios contrahegemónicos están ocupando cada vez 
más espacios y acompañando estas nuevas luchas por 
una vida digna.

Conclusiones ¿qué hacer?

Ante este complejo panorama en el cual el poder de los 
medios de comunicación se sobredimensiona y parece 
omnímodo, las personas no pueden concebirse como 
sujetos pasivos y víctimas de la alienación mediática 
por esencia. Los colectivos humanos son actores so-
ciales con capacidad de romper esa cápsula mediática, 
pero para ello es necesario el conocimiento y reflexión 
constante sobre la naturaleza de los MCM y su papel 
en la sociedad. Bolivia recientemente demostró cómo 
la fortaleza e identidad cultural de ese pueblo fue fac-
tor esencial en la lucha contra la alienación y la coloni-
zación mediática: la emblemática empresa de comida 
chatarra McDonalds se rindió ante la tenacidad cultu-
ral de este pueblo y optó por cerrar sus puertas e irse 
del país, pues económicamente no le era rentable. La 
población boliviana, fortalecida en su identidad cul-
tural, no abandonó su paladar al mejor postor y sigue 
prefiriendo sus ricas comidas tradicionales. Es por ello 
que consideramos que el rescate de la historia y la re-
valorización cultural de nuestros pueblos es un factor 
determinante para contrarrestar los efectos nocivos de 
los medios masivos de comunicación, en un mundo re-
gido por el capital. Fortalecer las bases de una cultura 
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contrahegemónica permitirá tener más herramientas a 
la hora de decidir en qué creer, cómo actuar, qué comer, 
cómo vestirnos, cómo relacionarnos. Es necesario vol-
ver al sentido original de la comunicación, que etimo-
lógicamente viene del latín communicare que significa  
‘común’, donde comunicación sería entonces ‘poner en 
común, compartir algo’. Tomando en cuenta esta con-
cepción, tendríamos que repensar el sentido de unila-
teralidad con que se manejan los medios de comuni-
cación, que siguen el modelo clásico: emisor, mensaje, 
receptor. Y una manera en que el receptor sea partícipe 
de esta nueva comunicación, es que a él también se le 
escuche.

El Control social de los medios

Es imprescindible que la sociedad asuma que tiene un 
papel que cumplir en el entramado comunicacional de 
los medios masivos. Y ese papel no es sólo el de ser un 
ente pasivo ante la televisión o la radio o la computado-
ra, sino también el de organizarse y presionar para crear 
espacios de interlocución con los medios que le permi-
tan ejercer un control social sobre los mismos. Hay que 
reconocer que la prensa fue uno de los primeros medios 
en intentar hacer un acercamiento de mayor recipro-
cidad con el lector. Para ello creó espacios donde los 
lectores podían expresarse sobre determinado tema o 
incluso realizar alguna denuncia. Pero hubo una figura 
que tuvo aún mayor relevancia en este sentido, y fue la 
creación del Ombudsman (palabra que viene del sueco 
y quiere decir literalmente ‘representante del pueblo’), 
que es una persona o grupo, generalmente de la socie-
dad civil organizada, al que se le ofrece un espacio en el 
diario donde asume una postura en defensa del lector 
y podría eventualmente visibilizar alguna manipulaci-
ón informativa de ese mismo medio donde participa 
como representante del pueblo. En relación a otros 
medios existen algunas incipientes experiencias de 
creación de comités de usuarios, que puedan tener 
alguna participación en el contenido de la progra-
mación del medio. Es evidente que los intereses de 
los medios pueden ser completamente contrarios a 
los intereses de los ciudadanos, y en relación a la 

salud esta contraposición es clara. Por ello es ne-
cesario que estos comités adquieran herramientas 
para que puedan hacerse oír (la creatividad de las 
manifestaciones, la alianza con personal interno al 
medio), sobre todo ante medios sin ninguna vena 
democrática.  Pero para que esta acción pueda ser 
efectiva y constante en el tiempo es necesario tambi-
én que esté amparada en un marco legal. Afortuna-
damente, hoy día muchas legislaciones en los países 
de Nuestramérica han permitido, e incluso promo-
vido, la creación de estos espacios. En países como 
Venezuela se aprobó la Ley de Responsabilidad So-
cial en Radio y TV (VENEZUELA, 2004), que es 
una de las más avanzadas en el mundo; en ella se 
reafirma el dominio público del espacio radioeléc-
trico, y además de la regulación sobre el contenido 
publicitario, se promueve la participación ciudada-
na como eje para el control social de los medios 
como manera efectiva de regular su rol en la socie-
dad. De igual manera, el legislativo boliviano apro-
bó recientemente una nueva ley de medios. Aunque 
ambas leyes se asemejan en cuanto al incentivo de 
la participación ciudadana y del control social de 
los medios, en la ley boliviana se atribuye un espa-
cio importante a los pueblos indígenas originarios 
campesinos, históricamente excluidos y marginados 
del espectro mas mediático, y de otros aspectos de 
la vida social. Otro elemento novedoso y revolucio-
nario, tanto en Venezuela como en Bolivia, ha sido 
el fortalecimiento de los medios alternativos y co-
munitarios, que responden a un nuevo concepto de 
medios de comunicación, donde se intenta retomar 
ese sentido originario de la  ‘comunicación’ como  
‘poner en común, compartir algo’. 

En Brasil, se ha desarrollado un extenso mo-
vimiento que se agrupa en el Foro Nacional por la 
Democratización de la Información (FNDC), que 
elaboró una Plataforma para un nuevo Marco de 
Comunicaciones, que contiene 20 puntos dentro 
de los que destacan el fortalecimiento de las radios 
y la televisión comunitaria, el fin del monopolio 
y el oligopolio de las empresas de comunicación, 
y la creación de un Consejo Nacional de Comu-
nicación. Ese Movimiento se ha convertido en un 
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poderoso actor social en la lucha por la regulación y 
democratización de las comunicaciones. 

Otro medio es posible. Pero más allá de los 
argumentos que puedan expresar los medios, y de 
los resultados legislativos que se puedan obtener, es 
necesario insistir y militar en la apertura de espacios 
que democraticen los medios de comunicación y 
que involucren la participación ciudadana para que 
el mensaje no vaya indefectiblemente en una sola 
dirección y sin ningún tipo de regulación.

Los medios en pro de valores saludables

A pesar de ser conscientes de la naturaleza perversa 
de los medios masivos de comunicación en la so-
ciedad capitalista, es importante destacar la posi-
bilidad y necesidad de rescatar su función educa-
tiva, y su utilización para la promoción de valores 
saludables. Ello puede lograrse a través de alianzas 
estratégicas para el trabajo conjunto en determina-
das campañas de promoción de la salud. Hay ejem-
plos positivos, como es el caso de la promoción del 
uso de preservativos en el marco de campañas para 
la prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual, o la prevención de accidentes de tránsito, 
la promoción de las mamografías, la planificación 
familiar… en las cuales los medios de comunicaci-
ón han participado, convirtiéndose en fuente muy 
importante de información. En muchas de estas 
campañas se ha trabajado conjuntamente con los 
Ministerios de Salud y agencias internacionales en 
salud, siguiendo los lineamientos de la Carta de Ot-
tawa para la Promoción de la Salud aprobada en 
1986. Existen experiencias exitosas como la creaci-
ón del Canal Salud en Brasil (impulsado y sostenido 
por la Fundación Osvaldo Cruz), o los excelentes 
programas educativos de la televisión cubana, que 
actúan promoviendo valores y actitudes saludables. 
Esto indica que no es imposible trabajar en conjun-
to con los medios masivos de comunicación, que 
ciertamente siguen siendo la principal fuente de in-
formación de la población. Pero en cada campaña 
de salud que se diseñe es necesario tener presente la 

naturaleza de estos medios y los intereses que ellos 
representan, no para seguirles el juego a fin de ga-
narse su apoyo irrestricto, sino para ser más aserti-
vos en las propuestas que se emprendan. Al mismo 
tiempo, la promoción de la salud, donde uno de 
los ejes centrales es la información y la educación, 
debe pensarse más allá de los tradicionales medios 
masivos de comunicación.

Nuevos modelos de comunicar en salud

Es necesario entender, como lo hemos señalado an-
teriormente, que la comunicación trasciende lo que 
conocemos como medios masivos de comunicaci-
ón (prensa, radio y TV), y una buena campaña de 
prevención o de promoción de la salud puede ser 
mucho más efectiva si se tiene un contacto cons-
tante con la población a la que queremos llegar. Por 
ello, no sólo es necesario enfatizar en los programas 
de comunicación desde los centros de salud, sino 
también estructurar campañas comunicativas que 
prioricen el aspecto de participación de la sociedad 
y del contacto directo. 

Es llamativa la proliferación de radios y te-
levisoras comunitarias que, además de confrontar 
el pensamiento hegemónico, vienen promoviendo 
valores y principios diferentes a los que dominan 
en la sociedad capitalista. Estos medios pueden ser 
un instrumento importante para la promoción de 
la salud y para confrontar las conductas y hábitos 
nocivos y perjudiciales. Estas iniciativas nos obligan 
a repensar el modelo de comunicación. Ello impli-
ca incorporar a las personas y comunidades como 
sujetos activos en este proceso. Es indispensable 
entender la necesidad de un nuevo modelo de de-
sarrollo y consumo, diferente al promovido por los 
medios de comunicación masivos controlados por 
el gran capital. Es necesario propiciar una reflexión 
que nos permita construir nuevos modelos de co-
municación, más democráticos y participativos, que 
seguramente tendrán un mejor impacto en la vida y 
la salud de la población.
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O financiamento de campanhas pelos planos e seguros de 
saúde nas eleições de 2010  

The financing of campaigns by the plans and health insurance in the 2010 elections

Mário Scheffer1, Lígia Bahia2

RESUMO Nas eleições de 2010, as empresas de planos de saúde destinaram R$ 11,8 mil-
hões em doações oficiais para as campanhas de 153 candidatos a cargos eletivos, o que 
contribuiu para a eleição de 38 deputados federais, 26 deputados estaduais,  5 senadores, 
além de 5 governadores e da presidente da República. Outros 82 candidatos receberam 
apoio, mas não foram eleitos. Faz-se necessário tornar mais transparente o financiamento 
e o lobby dos planos de saúde, para que prevaleçam interesses públicos e coletivos na 
definição de políticas, na regulação e no funcionamento do sistema de saúde brasileiro.

PALAVRAS CHAVE: Planos e seguros de saúde privados; lobby; campanhas eleitorais; sis-
temas de financiamento.

ABSTRACT In the elections of 2010, the health insurance companies allocated R$ 11,8 million 

in official donations to campaigns of 153 candidates for elective office, which contributed to the 

election of 38 federal deputies, 26 state legislators, five senators, five governors and the president. 

Other 82 candidates received support, but were not elected. It is necessary to improve transpa-

rency of the funding and lobby of health plans, so that public and collective interests prevail in 

policy making, regulation and operation of the Brazilian health system.

KEYWORDS: Private health insurance plans; lobby; electoral campaigns; financing systems.
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Introdução 

Na história da assistência à saúde no Brasil, a inicia-
tiva privada sempre atuou fortemente na defesa dos 
seus interesses econômicos e institucionais. Ao lado dos 
prestadores privados hospitalares e dos segmentos espe-
cializados, como o farmacêutico e o de equipamentos 
médico-hospitalares, que integram o complexo produ-
tivo da saúde, as empresas de planos e seguros de saúde 
agem no espaço público, junto aos Poderes Legislativo 
e Executivo, visando influenciar a legislação, a regula-
mentação e o funcionamento do sistema de saúde, mas 
também com o objetivo de inibir a intervenção estatal 
voltada à correção das falhas do imperfeito mercado da 
saúde. 

Durante a redemocratização do país, no processo 
constituinte, a plataforma conservadora dos grupos em-
presariais privados foi confrontada com a agenda refor-
mista do movimento sanitário. Prevaleceu a concepção 
da relevância pública da saúde, mas o rótulo do privado 
complementar passou a abrigar segmentos empresariais 
de distintas naturezas e competências, que agem forte-
mente na regulação do sistema de saúde, com impacto 
no financiamento, na gestão, no acesso e na assistência 
à saúde. 

O sistema de saúde brasileiro é, então, formado 
por uma rede complexa de prestadores e compradores 
de serviços gerando uma combinação público-privada 
financiada, sobretudo por recursos privados, acarretan-
do inúmeras desigualdades no acesso e na utilização dos 
serviços (PAIM et al., 2011). 

Depois de mais de três décadas sem regulamen-
tação, seguindo apenas as ‘leis’ do livre mercado, sem 
normas regulamentadoras, controle ou qualquer fiscali-
zação, no início anos 1990 os planos e seguros de saúde 
deixaram de ficar imunes à ideia de que a iniciativa pri-
vada na saúde não deveria se submeter à normatividade 
mais rigorosa do poder público.

Diante dos problemas recorrentes, queixas, recla-
mações e intensas disputas judiciais, com a mobiliza-
ção de entidades de consumidores e médicos, criou-se 
o consenso entre sociedade organizada, governo federal 
e Parlamento, de que o mercado não era capaz de ofer-
tar adequadamente à população planos de assistência 

médica de qualidade e com coberturas satisfatórias, sem 
que houvesse a atuação do Estado no sentido de regular 
as práticas abusivas  das empresas do setor. 

A lei dos planos de saúde aprovada em 1998 (Lei n. 
9.656/1998), dez anos após a inscrição do Sistema Único 
de Saúde na Constituição Federal, e a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), criada em 2000, repre-
sentaram, de alguma forma, um avanço para a parcela 
da população brasileira que utiliza a assistência médica 
suplementar. 

 Embora tenha sido consolidado um patamar 
mais civilizado para intermediar as relações entre clientes 
e empresas de planos de saúde, permaneceu o desequilí-
brio entre a busca da manutenção da atividade lucrativa, 
dos contratos e da sustentabilidade das empresas de pla-
nos de saúde com as expectativas e necessidades de saúde 
da população assistida, tendo permanecido o reajuste de 
preços de mensalidades, as restrições de coberturas, os 
baixos honorários de prestadores e a qualidade dos servi-
ços como alguns  dos principais pontos de conflito.

O empresariamento privado na assistência médica 
suplementar é heterogêneo, engloba segmentos com ori-
gens distintas, apresenta diversidade jurídico-institucio-
nal e difere na forma de atuação conforme a segmentação 
do mercado e a organização da rede de serviços que viabi-
liza a cobertura assistencial. 

Mas tais diferenças não têm dificultado a articula-
ção desses agentes privados e de suas entidades represen-
tativas na defesa dos interesses comuns de um segmento 
do mercado da saúde que movimentou receita de R$ 
84,4 bilhões em 2011, impulsionado pelo crescimento 
econômico e principalmente pela venda de planos coleti-
vos para trabalhadores assalariados. Atuam neste merca-
do 1.006 empresas que têm como clientes 47,9 milhões 
de pessoas, aproximadamente um quarto da popula-
ção brasileira (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR, 2012).

As regras de regulação que permitem a expansão 
do mercado privado na saúde têm sido estabelecidas 
sem que o Estado explicite as prioridades do sistema 
nacional de saúde e integram um processo decisório 
pautado na fragmentação da política, com nítidos be-
nefícios para os grupos de maior poder político e eco-
nômico (BAPTISTA, 2010).
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Os interesses setoriais durante muito tempo se 
concentraram prioritariamente nos processos decisó-
rios internos do Poder Executivo. Mas com a redemo-
cratização do país, na década de 1980, o Congresso 
Nacional assumiu novas prerrogativas que lhe garanti-
ram determinado protagonismo político, havendo um 
deslocamento do lobby setorizado também voltado 
ao Parlamento, que se tornou, ao lado dos governos, 
um lócus de atuação e de expressão de interesses do 
empresariado (ARAGÃO, 1996; DINIZ; BOSCHI, 
1999).

O presente artigo pretende trazer elementos para 
identificar como age o lobby dos planos e seguros de 
saúde no Brasil. Lobby é a ação de influenciar o to-
mador de decisão na esfera do poder público (LODI, 
1986) e para isso muitas vezes precisa contar com re-
presentação técnica e especializada, além de apoio aos 
políticos e governantes eleitos que defendem determi-
nados interesses (GRAZIANO, 1997).

Muitas decisões tomadas por agentes públicos do 
Executivo e Legislativo, nas esferas federal, estadual e 
municipal, interferem nas atividades de grupos eco-
nômicos.  Assim, diretamente, por meio de entidades 
representativas ou profissionais contratados, as em-
presas de determinado segmento atuam na articula-
ção política visando à defesa de seus interesses, seja no 
financiamento de campanhas, durante o processo de 
produção legislativa, na atuação de órgãos reguladores 
ou em atos e decisões do Poder Executivo (MANCUSO, 
2004).

A abordagem da participação dos planos e segu-
ros de saúde no financiamento de campanhas nas elei-
ções de 2010 busca a melhor compreensão das forças 
que agem sobre decisões que conformam o sistema de 
saúde brasileiro, mas também aponta para a necessi-
dade de uma reforma  política que viabilize a ascensão 
dos interesses coletivos relacionados à saúde da popu-
lação, atualmente sub-representados nos espaços de 
poder.

Metodologia 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém on line, 
em sua página institucional na Internet (www.tse.gov.
br), sistema de prestação de contas eleitorais.

Para identificar os planos de saúde doadores, fo-
ram consultados dados (razão social e CNPJ) de 1.061 
empresas operadoras em atividade no Brasil, registra-
das oficialmente na Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) no ano de 2010.

A pesquisa foi realizada em três campos dispo-
níveis no site TSE: Prestação de Contas de Candi-
datos, Prestação de Contas de Comitê Financeiro de 
Partido Político, Prestação de Contas de Doador de 
Campanha.

A partir da relação dos planos de saúde registra-
dos na ANS, chegou-se, no TSE, aos planos de saúde 
doadores, aos candidatos beneficiados e ao montante 
doado por cada empresa de plano de saúde para cada 
candidato. 

Foram consultadas as informações publicadas 
pelo TSE até o dia 11 de janeiro de 2011. As informa-
ções sobre doações ainda podem ser complementadas 
ou retificadas ao TSE pelos prestadores de contas dos 
candidatos e dos partidos.

A principal limitação do estudo é a impossibilida-
de de calcular, nas campanhas eleitorais, o ‘caixa dois’ 
ou os ‘recursos não contabilizados’. Outra dificuldade 
é a persistência, nas eleições de 2010, das chamadas 
doações ocultas, previstas na legislação eleitoral. Em 
vez de serem destinados diretamente aos candidatos, 
os recursos são doados aos partidos políticos, que os 
repassam aos postulantes. Com isso, na prestação de 
contas de vários candidatos são os diretórios partidá-
rios que aparecem como responsáveis pela doação – e 
não as empresas que efetivamente fizeram as contri-
buições. Isso permite que empresas doem a candidatos 
sem ter o nome associado diretamente a eles.

Resultados e Discussão

Nas eleições de 2010 as empresas de planos de saú-
de destinaram R$ 12.034.436,69 em doações oficiais 
para as campanhas de 157 candidatos a cargos eletivos.

O apoio financeiro dos planos de saúde contri-
buiu para eleger 38 deputados federais, 26 deputados 
estaduais, 5 senadores, além de 5 governadores e da 
presidente da República, Dilma Rousseff. Outros 82 
candidatos receberam apoio, mas não foram eleitos. A 



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 96-103, jan./mar. 2013 99

SCHEFFER, M.; BAHIA, L.   •   O financiamento de campanhas pelos planos e seguros de saúde nas eleições de 2010

participação dos planos de saúde em 2010 foi mais ex-
pressiva do que nas eleições de 2006, quando as empre-
sas do setor repassaram R$ 8.626.256,69 (em valores 

corrigidos pelo IPCA), e do que nas eleições de 2002, 
quando essas empresas destinaram R$ 1.398.040,40 
(Quadro 1).

Quadro 1. Recursos investidos nas eleições de 2002, 2006 e 2010 pelas empresas de planos e seguros de saúde – Brasil – 
2011

Quadro 2. Empresas de planos de saúde doadoras nas eleições de 2010, segundo modalidade empresarial -– Brasil – 2011

Eleições Nº empresas doadoras Recursos repassados (em R$) Valores corrigidos (IPCA - julho 
2010)

2002 15 839.000,00 1.398.040,40

2006 62 7.138.208,18 8.626.256,69

2010 48 11.834.436,69 -

Modalidade Nº de empresas Valor doado %

Cooperativa Médica 22 7.817.436,69 66,06

Administradora/Corretora 3 2.116.000,00 17,88

Medicina de Grupo 22 1.201.000,00 10,15

Seguradora 1 700.000,00 5,91

Total 48 11.834.436,69 100,00

Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao analisar por segmento de atuação dos planos de 
saúde (Quadro 2), predomina a participação das coope-
rativas médicas (Unimed), que foram responsáveis por 

64,96% do total das doações, seguidas pelas administrado-
ras e corretoras (17,58%), pelas empresas de Medicina de 
Grupo (11,64%) e pelas seguradoras (5,82 %).
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Entre os doadores de 2010 aparecem três empresas, 
agrupadas no estudo na condição de administradoras/cor-
retoras, que atuam na gestão de benefícios e na viabiliza-
ção, comercialização e administração de planos de saúde 
coletivos por adesão. São elas: Qualicorp, Aliança e Uni-
med Goiânia Corretora.

Verifica-se a ausência, nas doações contabilizadas, das 
seguradoras de saúde (com exceção da Unimed Segurado-
ra, que doou R$ 700 mil). Algumas seguradoras e bancos 
que comercializam vários tipos de seguros, inclusive saúde, 
figuram como doadores, mas não foram computados no 
estudo.

No caso dos planos de saúde de autogestão, não foi 
relacionada nenhuma doação, embora algumas empresas 
que mantêm planos próprios para seus empregados te-
nham apoiado candidatos financeiramente.

Já os hospitais filantrópicos que comercializam pla-
nos de saúde próprios são proibidos, pela legislação eleito-
ral, de doar recursos para campanhas eleitorais. As maiores 
empresas doadoras em 2010 foram a Unimed do estado de 
São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médi-
cas, com R$ 3.570.000,00 e a Qualicorp Corretora de Se-
guros, que destinou R$ 1,9 milhão. Em 2006, a Unimed 
do estado de São Paulo também foi a campeã de doações 
– repassou cerca de R$ 2,9 milhões naquelas eleições.

As cooperativas Unimed surgiram nos anos 60 como 
uma estratégia de preservar o mercado de trabalho médico 
das ameaças de exploração das empresas de Medicina de 
Grupo. Elas se apresentam como um grupo de médicos 
livremente organizados, com característica não lucrativa e 
independente, que investem formalmente em representa-
ções políticas.

No caso da Federação das Unimeds do Estado de 
São Paulo, o apoio a candidatos é deliberado pelo Núcleo 
de Assuntos Estratégicos (NAE) da entidade, que traz em 
seu estatuto, como missão:

apoio e orientação a cada cooperado que dese-
jar ingressar ou permanecer na vida política, 
com vistas a defender e propagar os princípios 
do cooperativismo médico. (NAE, 2012).

Entre as empresas de Medicina de Grupo, as 
maiores doadoras de 2010 foram Amil, Vitallis e 

Amico. A Amil é a empresa de planos de saúde 
que mais se expandiu no Brasil nos últimos anos.

Destaca-se a presença do Grupo Aliança 
(R$ 306 mil de doações) que, ao lado da Quali-
corp, figuram pela primeira vez no financiamen-
to formal de campanhas eleitorais, coincidindo 
com o momento de crescimento deste ramo de 
administração de benefícios, incluindo a inter-
mediação de contratos coletivos de planos de 
saúde, objeto de regulamentação específica da 
ANS em 2009.

Cresceu o número de deputados federais 
que tiveram o apoio financeiro dos planos de 
saúde. Em fevereiro de 2011, tomaram posse 38 
deputados federais que tiveram, entre seus do-
adores oficiais declarados, empresas de planos 
de saúde.  Dez deles, reeleitos, também haviam 
recebido apoio do setor nas eleições anteriores. 
Em 2006, haviam sido eleitos 28 deputados com 
o apoio deste segmento.

Quanto aos deputados estaduais, dentre os 
eleitos, 26 receberam doações de empresas de 
planos de saúde (27 estaduais haviam recebido 
o apoio em 2006). Foram eleitos 7 deputados 
para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 6 
em São Paulo, 5 no Paraná, 5 no Rio Grande do 
Sul, 2 no Amazonas e 1 no Rio de Janeiro. Ou-
tros 47 candidatos a deputados estaduais foram 
beneficiados pelos planos de saúde nas eleições 
de 2010, mas não se elegeram.

Também foram apoiados 5 candidatos ao 
Senado Federal, 3 deles eleitos; 6 governadores, 
sendo 4 eleitos; e 2 candidatos a Presidente da 
República, incluindo a candidata eleita.

Ao analisar a distribuição de recursos en-
tre os partidos dos candidatos que foram bene-
ficiados com doações dos planos de saúde nas 
eleições de 2010 (Quadro 3), independente de 
terem ou não sido eleitos, a maior fatia foi para 
o PMDB, com 28,94% dos recursos, seguido de 
PSDB (18,16%) e PT (14,05%). Nas eleições de 
2006, candidatos do DEM ficaram com 24,53% 
das doações, seguidos dos candidatos do PSDB 
e do PV.
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Chama atenção que candidatos de 19 partidos dife-
rentes receberam doações em 2010 (foram 17 partidos em 

2006), o que demonstra uma distribuição, do ponto de vista 
político-partidário, bastante diversificada das doações.

Quadro 3. Destinação de recursos doados por empresas de planos de saúde nas eleições de 2010, segundo partido político 
dos candidatos -– Brasil – 2011

Partido Valor em R$ %

PMDB 3.482.236,69 29,43

PSDB 2.165.500,00 18,30

PT 1.631.000,00 13,78

PV 1.211.200,00 10,24

DEM 910.000,00 7,69

PP 649.000,00 5,48

PSB 487.500,00 4,12

PPS 398.500,00 3,37

PSC 360.000,00 3,04

PDT 205.000,00 1,73

PTB 135.000,00 1,14

PC do B 95.000,00 0,80

PR 90.000,00 0,76

PTC 5.000,00 0,04

PSL 2.500,00 0,02

PMN 2.500,00 0,02

PRB 2.000,00 0,02

PSOL 1.500,00 0,01

PRP 1.000,00 0,01

TOTAL 11.834.436,69 100,00

Fonte: Elaboração própria. 
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Não foi objetivo do estudo comprovar a relação 
causal entre o financiamento das campanhas com a 
atuação do parlamentar ou do governante em defesa 
dos planos, o que exige monitoramento sistemático da 
produção parlamentar, da agenda regulatória e dos atos 
do Executivo. É possível, no entanto, elencar possibili-
dades de atuação que seriam potenciais contrapartidas 
daqueles beneficiados pelos planos de saúde. 

Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
podem atuar na apresentação de projetos de lei, rela-
tórios, pareceres, requerimentos e votações em defesa 
dos interesses dos planos de saúde e, principalmente, 
atuação para barrar proposituras que contrariam esses 
mesmos interesses. 

Há diversos projetos de lei sobre saúde suplemen-
tar em tramitação no Congresso Nacional que dispõem 
sobre a revisão da Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos 
de Saúde), coberturas assistenciais, definição de hono-
rários médicos, credenciamento de profissionais e es-
tabelecimentos de saúde, definição de políticas fiscais 
e tributárias que se traduzem em isenções e benefícios 
para as empresas de planos de saúde e cooperativas.

A atuação dos planos de saúde junto ao Legislati-
vo também visa modificações na Lei n. 9.656/1998 no 
sentido de enfraquecer o foco na relação individual de 
consumo e fazer prevalecer as regras mais flexíveis dos 
contratos que regem os planos de saúde (VILARINHO, 
2010).

Os planos de saúde também têm interesse na apro-
vação de nomes para os cargos de diretores da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que precisam 
ter a aprovação do Senado Federal; na contratação, com 
recursos públicos, de planos de saúde privados para o 
funcionalismo público; na aprovação de leis estaduais 
que permitam contratos, parcerias e convênios para a 
utilização de equipamentos públicos pelos planos de 
saúde. 

Ainda que as informações oficiais disponíveis so-
bre os doadores e os beneficiários do apoio financeiro 
das empresas de planos e seguros de saúde privados não 
retratem toda a movimentação de recursos nas campa-
nhas eleitorais, os dados parciais fornecidos pelo TSE 
abrem a perspectiva de a sociedade monitorar a atuação 
dos parlamentares beneficiados por essas doações. 

Recomenda-se, no entanto, exame cauteloso, por-
que permanece incalculável a persistência e o impacto 
do ‘caixa dois’ ou ‘recursos não contabilizados’ e das 
inúmeras possibilidades ilegais de contribuição para 
as campanhas, como a cobertura indireta de custos de 
produtos, serviços, propaganda, imóveis e veículos para 
comitês, além de doação em dinheiro vivo.

Considerações Finais 

O estudo demonstra que há interesse das empresas de 
planos de saúde no acompanhamento de políticas pú-
blicas nas várias esferas de governo, daí o apoio finan-
ceiro a postulantes tanto de cargos proporcionais quan-
to majoritários nas eleições de 2010. 

O apoio financeiro a candidatos revelou-se de 
grande espectro político-partidário, o que pode sinali-
zar para a existência de uma bancada setorial, suprapar-
tidária e informal, capaz de ser acionada em momentos 
estratégicos aos interesses particulares do mercado da 
assistência médica suplementar.

É inegável que cresceu no Brasil a prática de de-
nunciar e investigar irregularidades relacionadas a gas-
tos e arrecadação de recursos de campanhas eleitorais. 
O sinal mais promissor foi o movimento que culminou 
na lei que exige a ‘ficha limpa’ para os candidatos, em 
vigor desde junho de 2010, que tornou inelegíveis can-
didatos já condenados por órgão colegiado.

Por se tratar de uma causa de grande amplitude 
com interesses públicos difusos – a assistência médico-
hospitalar prestada pelos planos de saúde –, a sociedade 
pode não estar atenta à movimentação desta rede de 
apoio a interesses privados.

O lobby das empresas de planos de saúde, 
por meio do financiamento de campanhas eleito-
rais, não só exclui os interesses sociais e coletivos 
de saúde da população como também cria difi-
culdades às tentativas de transformação do siste-
ma de saúde brasileiro com vistas à correção de 
iniquidades.

Um sistema de saúde, alçado a um bem co-
mum a ser protegido, requer novos arranjos po-
líticos, hoje comprometidos com a representação 
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de interesses privados pouco transparentes e que 
contrariam os interesses da coletividade. 

Rever tais práticas arraigadas é fundamental 
num momento de escolhas essenciais para o futuro 

da saúde no Brasil, na busca por um sistema de saúde 
moderno e justo, que traga desenvolvimento ao país 
e que tome um lugar de destaque na vida pública 
nacional.
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O papel do conselheiro municipal de saúde na fiscalização 
do orçamento público  

The role of the municipal health counsellor in the supervision of public budget

Elisama Nascimento Rocha1, Juliana Xavier Pinheiro da Cunha2, Laís Santana Santos Pereira Lira3, 
Lucinéia Braga de Oliveira4, Adriana Alves Nery5, Alba Benemérita Alves Vilela6, Fabio Ornellas Prado7

RESUMO Este estudo tem por objetivo analisar o conhecimento de conselheiros munici-
pais de saúde sobre os seus papéis na fiscalização do orçamento público. É um estudo des-
critivo-exploratório, realizado com seis conselheiros do município de Jequié-BA. Os dados 
foram coletados através de questionário e entrevista semiestruturada, e analisados pela 
técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009). Da análise, emergiram quatro categorias 
temáticas, através das quais se verificou que os conselheiros demonstraram consciência 
dos seus papéis de fiscalizar e acompanhar os recursos financeiros do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e de favorecer a efetivação do controle social na fiscalização do orçamento 
público.

PALAVRAS CHAVE: Conselhos de Saúde; Participação Comunitária; Financiamento em 
Saúde.

ABSTRACT This study aims to analyze the knowledge of Municipal Health Counselors about 

their role in overseeing the public budget. It is a descriptive exploratory study, conducted with 

six counselors in the city of Jequié-BA. Data were collected through questionnaires and semi-

structured interviews and analyzed using content analysis technique of Bardin (2009). From the 

analysis four thematic categories emerged where it was found that the counselor demonstrated 

awareness of their role to oversee and monitor the financial resources of the SUS (Sistema Único 

de Saúde) – Unified Health System – and to foster effective social control in the supervision of 

the public budget.

KEYWORDS: Health Councils; Community Participation; Funding in Health.
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Introdução 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), na década 
de 1980, foi fruto de muitas lutas e conquistas vivencia-
das nas arenas política e social no Brasil. A partir desse 
período, vários avanços nas políticas de saúde puderam 
ser sentidos pela sociedade. Dentre eles, a participação 
popular com a inclusão de novos atores sociais no pro-
cesso decisório repercutiu de maneira positiva para o 
fortalecimento da democracia.

O exercício da participação popular acontece em 
várias instâncias da sociedade, principalmente, através 
dos Conselhos de Saúde, que concentram um número 
significativo de cidadãos que têm como função fiscali-
zar e deliberar sobre o funcionamento do SUS em todo 
o País. Essa participação popular no SUS ocorre através 
do controle social, que tem por objetivo a democratiza-
ção do Estado através da participação da sociedade nas 
políticas públicas (OLIVEIRA, 2004).

Para se concretizar a democracia pelo controle so-
cial é fundamental, no processo decisório das políticas 
públicas, a participação de diversos setores da socieda-
de através de sua representação nos Conselhos de Saú-
de. Esses representantes terão os desafios de conciliar a 
competição e a articulação política, e de romper com o 
ciclo de subordinação e injustiças sociais a fim de forta-
lecer a cidadania (MOREIRA, 2009).

Como diretriz do SUS, a participação social é re-
gulamentada pela Lei nº 8.142, tendo como uma das 
instâncias colegiadas o Conselho de Saúde. Este, com-
posto por representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, é responsável 
pela formulação de estratégias e pelo controle da execu-
ção da política de saúde, inclusive, no que se refere aos 
aspectos econômicos e financeiros (BRASIL, 1990b).

Dentre as discussões sobre os desafios para a im-
plementação do SUS, o financiamento tem se torna-
do uma preocupação permanente, tanto dos gestores 
quanto dos diversos setores da sociedade. Garantir o 
atendimento universal e integral em meio a um cenário 
de restrições orçamentárias e financeiras, e alocar recur-
sos de maneira equânime diante das desigualdades so-
ciais e regionais de um país como o Brasil, torna-se um 
grande desafio (BRASIL, 2007).

Os gastos realizados a partir das necessidades da 
área de saúde pública estão submetidos às diretrizes e 
aos princípios do SUS, destinados às ações e aos servi-
ços de acesso universal, gratuito e igualitário. A Lei Or-
gânica da Saúde (Lei nº 8080/90) define que o depósito 
dos recursos financeiros do SUS deve ser realizado em 
conta especial, em cada esfera de atuação, e a fiscali-
zação da sua movimentação é de responsabilidade dos 
Conselhos de Saúde. Já a Lei nº 8.142 define que os 
Municípios, Estados e o Distrito Federal devem contar 
com o Fundo de Saúde para receberem esses recursos 
(BRASIL, 2003a; 1990a, 1990b).

Cada esfera de governo tem autonomia para ad-
ministrar os recursos de acordo com seus Planos de Saú-
de aprovados pelos Conselhos de Saúde e elaborados de 
acordo com o Plano Nacional de Saúde. Sendo assim, 
os conselhos, além de estimularem a participação comu-
nitária no controle da administração do SUS, surgem 
como colegiados responsáveis, também, por habilitar 
o recebimento dos recursos federais repassados fundo 
a fundo, de acordo a Lei nº 8.080/90, reforçado pela 
Emenda Constitucional nº 29/2000 (BRASIL, 2003a).

Nesse sentido, os conselheiros de saúde, na busca 
de efetivarem o controle social na fiscalização do orça-
mento público, precisam estar conscientes da responsa-
bilidade dos seus papéis nos cenários político e social, 
buscando atuar de maneira eficiente a fim de obterem 
resultados que prezem pelos interesses sociais e pela 
justiça. Desta forma, este estudo tem como objetivo 
analisar o conhecimento de conselheiros municipais de 
saúde sobre os seus papéis na fiscalização do orçamento 
público.

Método

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com 
abordagem qualitativa. Teve como cenário o Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) do Município de Jequié-
BA e, como sujeitos, seis conselheiros municipais de 
saúde, escolhidos de forma aleatória não probabilística 
por conveniência.

A coleta de dados ocorreu em julho de 2011, por 
meio de um questionário semiestruturado composto 
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por questões sociodemográficas e entrevista semies-
truturada, contendo questões referentes ao papel do 
conselheiro na fiscalização do orçamento público. Os 
dados foram coletados após ações educativas realiza-
das junto aos conselheiros, que focaram temas como: 
processo saúde-doença; história da saúde pública no 
Brasil; modelos assistenciais; legislação do SUS; parti-
cipação social; orçamento público; financiamento do 
SUS; prestação de contas; intersetorialidade e promo-
ção da saúde; e instrumentos básicos de gestão.

As informações do questionário possibilitaram 
a caracterização dos sujeitos da pesquisa. Os dados 
obtidos por meio da entrevista foram gravados e pos-
teriormente transcritos para análise a fim de garantir 
a fidelidade das informações. Após as transcrições, as 
entrevistas foram minuciosamente analisadas e a con-
solidação dos dados do presente estudo ocorreu em se-
guida. Para a análise dos dados de forma qualitativa foi 
utilizada a classificação por categorias, de acordo com 
a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009).

Atendendo à Resolução nº 196/1996 do Minis-
tério da Saúde (BRASIL, 1996), a coleta dos dados 
se deu após aprovação desta pesquisa, ainda em for-
ma de projeto, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 
sob protocolo nº 106/2011 e após leitura e assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 
participantes.

Resultados e Discussão

Dos conselheiros entrevistados, 100% (n=6) eram do 
sexo masculino e com idades variando entre 22 e 59 
anos, com média de 40,3 anos. Quanto à escolarida-
de, todos os entrevistados possuíam mais de nove anos 
de estudo, estando entre ensino médio incompleto, 
16,67 % (n=1); ensino médio completo, 33,34 % 
(n=2); ensino superior incompleto, 33,34 % (n=2); 
e ensino superior completo, 16,67 % (n=1). Com re-
lação à profissão exercida pelos entrevistados, o resul-
tado foi: bancário (n=1), estudante (n=1), autônomo 
(n=1), ambientalista (n=1), agente comunitário de 
saúde (n=1) e agente administrativo (n=1).

A média do tempo de participação dos entrevis-
tados como conselheiro de saúde no Município foi de 
1,17 anos, sendo que 83,33 % (n=5) deles participam 
há um ano e 16,67 % (n=1) há dois anos. Todos repre-
sentam, em suas atuações no conselho, os usuários dos 
serviços de saúde.

Da análise das falas dos entrevistados emergiram 
quatro categorias relacionadas a o que atribuíam como 
sendo o papel do conselheiro municipal de saúde no 
que tange a fiscalização do orçamento público munici-
pal. São elas: importante atribuição para a garantia do 
controle social; acompanhamento da gestão financeira 
dos recursos da saúde; avaliação da gestão orçamentária; 
e auxílio a outros setores na fiscalização das ações do 
governo.

Importante atribuição para a garantia do 
controle social

Essa categoria emergiu da análise das falas dos conse-
lheiros com relação aos seus papéis na fiscalização do 
orçamento público, conforme se vê no depoimento 
abaixo:

Este é um papel importante. Nós não imagi-
návamos que um dia a comunidade, é... o ci-
dadão comum teria uma responsabilidade tão 
grande como essa que foi atribuída através da 
Lei 8142 [...] eu acho também bonito quan-
do a pessoa assume esse compromisso de fato e 
exerce a sua missão de conselheiro do controle 
social. (E1).

O nosso papel é importantíssimo porque a gente 
tem representações do usuário como do poder 
público, e sabemos que através das nossas ações 
é que as coisas são destinadas da maneira cor-
reta. (E6).

Evidencia-se, nos depoimentos, a importância do 
papel do conselheiro de saúde no exercício de suas atri-
buições. Os entrevistados enfatizam as suas responsabi-
lidades na busca de uma gestão transparente por meio 



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 104-111, jan./mar. 2013 107

ROCHA, E. N.; CUNHA, J. X. P.; LIRA, L. S. S. P.; OLIVEIRA, L. B.; NERY, A. A.; VILELA, A. B. A.; PRADO, F. O.   •   O papel do conselheiro municipal de saúde na fiscalização 
do orçamento público

da participação popular a fim de garantir o controle 
social.

Segundo Oliveira (2004), o papel dos mem-
bros do conselho é efetivar um dos princípios nor-
teadores do SUS, o controle social. E, para isso, vá-
rios dispositivos legais foram fundamentais para a 
efetivação dos Conselhos de Saúde, a começar pela 
Constituição Federal de 1988, que estabelece o “ca-
ráter democrático e descentralizado da gestão ad-
ministrativa, com a participação da comunidade”, 
e as leis nº 8080/90 e nº 8142/90, dentre outros 
(BRASIL, 1988; BRASIL, 1990a;1990b).

A Lei nº 8142/90 ampliou a esfera de partici-
pação popular na gestão do SUS, ao possibilitar a 
criação dos Conselhos de Saúde, conduzindo, as-
sim, a sociedade a uma cogestão. Esse dispositivo 
legal, segundo Ferreira (2006), introduziu novos 
atores no processo de decisão e fiscalização, na me-
dida em que acrescentou mais responsabilização e 
responsividade ao processo de gestão.

Os conselhos se configuram em um impor-
tante instrumento para romper com as tradicionais 
formas de gestão, fazendo com que as decisões ocor-
ram de forma democrática e transparente, através 
de processos participativos. Eles são os principais 
órgãos de controle social na definição do sistema 
e dos serviços de saúde, atuando na formulação de 
estratégias e na fiscalização operacional das polí-
ticas públicas, incluindo o controle econômico e 
financeiro (COTTA; CAZAL; MARTINS, 2010; 
OLIVEIRA, 2004).

Para isso, é fundamental que os conselheiros 
tenham consciência da importância e da responsa-
bilidade dos seus papéis perante a sociedade e bus-
quem aperfeiçoar as suas atuações pautadas na ética 
e na cidadania. É necessário que os mesmos saibam 
como agir de forma direcionada, com ações eficazes 
e eficientes, conhecendo os limites para o exercício 
de suas funções a fim de não exercerem ações arbi-
trárias e sem respaldo ético e legal.

Essa perspectiva corrobora a opinião de Saliba 
et al (2009), quando diz que os conselheiros de saúde 
precisam estar conscientes de suas missões de parti-
cipação, acompanhamento e vigilância das despesas 

públicas, para que possam controlar quaisquer dis-
torções e denunciá-las aos órgãos competentes.

Para que ocorra um verdadeiro controle social, 
Cotta, Cazal e Martins (2010) relatam que, na atuação 
dos gestores, é necessário que haja um deslocamento 
do poder de regiões verticais para regiões horizontais. 
Isso possibilita uma atuação responsável, que garante 
a defesa dos interesses da sociedade por meio de inter-
venções justas e éticas.

Dessa maneira, a participação da sociedade não 
pode ser menosprezada, principalmente, em uma re-
alidade como a brasileira, cuja população, em muitas 
situações, é tratada com descaso. No Brasil, os recur-
sos destinados à saúde são escassos e, muitas vezes, mal 
administrados por gestores que tratam o dinheiro pú-
blico como se fosse privado (CORREIA, 2006).

Nesse sentido, os conselheiros possuem o papel 
essencial de fazer prevalecer a democracia e a justiça. 
Os Conselhos de Saúde, segundo Correia (2006), se 
apropriam de uma parcela do poder de governo e de-
vem saber usá-la a favor da proposta de reforma de-
mocrática do sistema e da ampliação de seu espaço 
político.

Para Bravo (2000), o conselho se configura como 
um espaço que favorece a criação de novas bases de 
relação entre Estado e sociedade, possibilitando a par-
ticipação de novos sujeitos políticos na construção de 
um espaço público democrático e, muitas vezes, de 
tensão entre interesses contraditórios.

Assim, é preciso que os conselheiros tenham con-
vicção das suas responsabilidades no cenário social e 
político para que possam saber dirimir conflitos, e rea-
lizar controle e fiscalização, atendendo às necessidades 
precípuas da sociedade a fim de colaborarem para o 
fortalecimento do SUS.

Acompanhamento da gestão financeira dos 
recursos da saúde

O acompanhamento da gestão financeira se revelou 
como uma das principais atividades que deve ser exer-
cida pelos conselheiros na fiscalização do orçamen-
to público. Evidencia-se que os entrevistados têm 
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conhecimento desse exercício, como pode ser observa-
do nas seguintes falas:

No meu caso, eu vejo que... é importante, né?, o 
acompanhamento, o financiamento né? Porque 
o volume de dinheiro é alto e, às vezes, esse di-
nheiro não é aplicado, né?, corretamente (E2).

Então, uma das formas que o conselheiro tem 
pra acompanhar esses investimentos é através 
dos relatórios de gestão e também da prestação 
de contas que é feita ao conselho municipal de 
saúde (E3).

O papel do conselheiro na fiscalização é o 
acompanhamento, e ele tem que estar exigindo 
do gestor que seja ‘mandado’ para o conselho 
as ações que o gestor usa, do dinheiro público 
(E5).

O conselheiro, ele ‘estar’ aqui pra fazer com que 
estas verbas sejam encaminhadas para os seto-
res que realmente precisam, então, através do 
conselho. O conselho serve de sustentação pra 
que as verbas sejam destinadas para o destino 
correto (E6).

O acompanhamento enunciado está respaldado 
pela Lei nº 8142/90 e pela Resolução do Conselho Na-
cional de Saúde (CNS) nº 333/2003, que preconizam 
que o CMS deve acompanhar e fiscalizar regularmente 
o desempenho das atividades financeiras e o orçamento 
da saúde (BRASIL, 1990b; BRASIL, 2003b).

É importante ressaltar que a resolução supracitada 
dispõe também sobre as competências dos conselhos e 
afirma que cabe a eles definir diretrizes para a elabora-
ção dos Planos de Saúde, e sobre estes deliberar. Isso 
deve ocorrer conforme as situações epidemiológicas 
específicas e a capacidade organizacional dos serviços 
de cada município e região. Traz ainda, dentre outras 
atribuições, que o CMS deve analisar, discutir e aprovar 
o relatório de gestão, com a prestação de contas e infor-
mações financeiras (BRASIL, 2003b).

Algumas dessas atribuições do conselheiro estive-
ram presentes na fala do Entrevistado 3, que enfatizou 
a sua participação na fiscalização do orçamento público 

por meio do acompanhamento do relatório de gestão e 
da prestação de contas feita ao CMS.

Os CMS têm a responsabilidade de acompanhar e 
fiscalizar a movimentação dos recursos depositados nos 
fundos. É relevante destacar que, apesar dos entes fe-
derados administrarem com independência os recursos 
financeiros que recebem da União para a saúde, estes 
devem estar de acordo com o estabelecido em seus Pla-
nos de Saúde (BRASIL, 2010).

Em cada reunião do CMS, a participação se pro-
cessa através das votações de encaminhamentos, de re-
soluções e de projetos apresentados pelo Poder Execu-
tivo e outras instituições de saúde, que, para receberem 
recursos do SUS, dependem de parecer favorável do 
conselho (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010).

Verificou-se que os entrevistados manifestaram 
suas preocupações com relação à administração dos re-
cursos da saúde por parte dos gestores. Eles ressaltaram 
que o acompanhamento do orçamento contribui para 
a diminuição do desvio dos recursos públicos e para a 
melhoria dos serviços de saúde prestados à população.

Na prática, o controle social do SUS tem função 
de acompanhar e fiscalizar as despesas públicas relacio-
nadas à saúde no Brasil. No entanto, para que os conse-
lhos possam cumprir adequadamente as suas funções, é 
necessário que conheçam como funciona o orçamento 
da saúde, para que se efetivem como órgãos de con-
trole e de transparência nas decisões e ações do poder 
público.

Avaliação da gestão orçamentária

Os relatos dos entrevistados retratam que a avaliação 
também faz parte do processo de fiscalização do orça-
mento público em saúde.

O Conselho de Saúde toma pra si essa responsa-
bilidade de analisar as contas do fundo muni-
cipal de saúde e dar um parecer. (E1).

O papel do conselheiro na fiscalização do or-
çamento público é avaliar se realmente o 
que foi, de alguma forma, pactuado, que foi 
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direcionado para ser gasto com a saúde, real-
mente foi investido, e saber, também, de que 
forma tem sido investido. (E3).

E esse orçamento, ele vai ser avaliado pelo con-
selho, e, assim, o conselho pode aprovar, repro-
var e solicitar modificações com relação a esse 
orçamento, pra estar avaliando ele. (E4).

Enfatizando o que foi revelado pelos conselhei-
ros, é imprescindível que os conselhos mantenham 
funcionando comissões de orçamento e/ou finanças 
com a missão de avaliar permanentemente a evolução 
dos orçamentos públicos relativos à saúde. Este con-
trole implica na verificação de relatórios e de docu-
mentos relativos aos gastos das contas públicas.

Segundo a Resolução do CNS nº 333/2003, 
compete aos Conselhos de Saúde analisar, discutir e 
aprovar o relatório de gestão, com a prestação de con-
tas e informações financeiras. Cabe também ao CMS 
fiscalizar, controlar gastos e deliberar sobre critérios de 
movimentação do Fundo de Saúde (BRASIL, 2003b).

O relatório deve ser encaminhado ao Conselho 
de Saúde com antecedência, para que ele tenha tem-
po suficiente para avaliar as informações ali existentes, 
podendo contar com a ajuda de pessoas capacitadas. A 
cada dúvida sobre a aplicação dos recursos públicos, 
os conselheiros de saúde têm a obrigação de solicitar 
esclarecimentos ao gestor. Não sendo sanada a dúvida 
ou havendo indícios de irregularidades, deve ser apre-
sentada denúncia aos órgãos competentes (BRASIL, 
2010).

Os conselheiros devem avaliar as ações da Secre-
taria de Saúde em relação aos recursos financeiros, e 
como estes estão sendo aplicados, no que se refere aos 
gastos e à movimentação do dinheiro transferido dos 
estados, do Distrito Federal e da União, bem como 
as verbas aplicadas pelo próprio município (BRASIL, 
2010).

Alguns dos pesquisados demonstraram consci-
ência de seu papel como avaliadores de documentos 
referentes à fiscalização do orçamento público, porém, 
para que esta atividade seja realizada de fato, existem 
outros fatores que interferem no seu andamento, como 
a colaboração dos gestores envolvidos no processo.

Auxílio a outros setores na fiscalização das 
ações do governo

Essa categoria surgiu de análise baseada no relato do 
papel que o conselho tem, de auxiliar outros setores 
na execução do controle e na fiscalização das ações 
do governo, como foi verificado na fala de um dos 
entrevistados:

O governo procurou fazer isso criando esses 
conselhos, para que pudessem auxiliar também 
outras instituições, a exemplo do Ministério 
Público Federal, Estadual, da Controladoria 
Geral da União e do próprio Ministério da 
Saúde, no sentido de você verificar onde, como 
está sendo ‘feita’ as contratações, como estão sen-
do feitos os pagamentos, para evitar fraude, pra 
evitar o desvio de recursos. (E1).

Compete ao CMS, juntamente com o sistema de 
auditoria do SUS e os Tribunais de Contas, auxiliar o 
Poder Legislativo na fiscalização da gestão em saúde, 
com relação à execução do plano de saúde anual, à 
verificação do alcance das metas estabelecidas confor-
me a lei de diretrizes orçamentárias, à fiscalização dos 
recursos, assim como à sua transferência e aplicação 
no SUS (BRASIL, 2004).

Segundo Oliveira (2004), cabe também ao con-
selho auxiliar no âmbito das três esferas de gestão do 
SUS (federal, estadual e municipal), na formulação de 
estratégias para saúde e no controle das políticas pú-
blicas e do orçamento público. Desta maneira, os con-
selheiros, nas suas atuações, favorecem a consolida-
ção dos princípios do SUS, na medida em que lutam 
pela sua efetivação por meio de ações democráticas e 
participativas.

Verificou-se, através da fala do entrevistado, o 
conhecimento a respeito do papel do conselho frente 
à atuação conjunta com outros setores da sociedade, 
no intuito de auxiliar na fiscalização e no controle do 
orçamento público. Esse trabalho complementar e 
solidário possibilita obtenção de resultados de forma 
mais célere, na medida em que diversos setores se mo-
bilizam com um mesmo objetivo.
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Sendo assim, o conselho possui um importante 
papel no auxílio a outros órgãos, na fiscalização e no 
controle do orçamento público, e, para isso, é impor-
tante que o conselho se articule social e politicamente 
de maneira ampla a fim de contribuir para o controle 
social.

Considerações Finais

Na fiscalização do orçamento público, os CMS pos-
suem uma importante missão através dos seus conse-
lheiros, de fazerem prevalecer a justiça e a probidade das 
contas públicas da saúde. Desta forma, possibilitam que 
os recursos sejam administrados a favor dos interesses 
da sociedade, auxiliando na efetivação dos princípios 
norteadores do SUS, de universalidade, equidade e in-
tegralidade nos serviços e ações de saúde.

A colaboração do CMS no auxílio a outras ins-
tâncias federais, estaduais e municipais, no que tange 
a fiscalização do dinheiro público, foi citada por um 
dos participantes da pesquisa, estando, desta forma, de 

acordo com o que traz a legislação brasileira. Verificou-
se, também, que os conselheiros, sujeitos desta pesquisa, 
fizeram menção dos seus papéis no acompanhamento e 
na avaliação do orçamento para um adequado destino 
dos recursos à saúde. Além disso, demonstraram consci-
ência da importância das suas funções sociais e políticas 
na consolidação do controle social.

Essa consciência de fiscalizar o orçamento públi-
co na saúde, primando pela participação popular, ajuda 
para que prevaleçam práticas que tenham como essên-
cia a democratização. No entanto, quando a fiscalização 
das contas pelo conselho ocorre de maneira a defender 
interesses que não condizem com os da sociedade, este 
conselho contribuiu para o predomínio da desigualda-
de e da submissão.

Nesse sentido, o conselheiro deve ter o papel de 
possibilitar que as informações e o poder de decisão se-
jam partilhados com a sociedade, fazendo com que o 
usuário seja corresponsável, através de uma gestão par-
ticipativa. Desta maneira, o CMS fortalecerá o controle 
social e possibilitará que os recursos destinados à saúde 
sejam gastos de forma ética e responsável.
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Enlarged Communities of Research and Action  in the Anti-Asylum Movement
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RESUMO O objetivo deste artigo é investigar a construção de um ‘coletivo inteligente’, 
capaz de ações diretas e auto-organização, usando a metodologia da Comunidade Am-
pliada de Pesquisa e Ação (CAPA), como projeto-piloto, dentro do Núcleo de Luta do Mo-
vimento Antimanicomial do Rio de Janeiro, entre agosto e outubro de 2008. Apresenta-
mos o resultado de três reuniões seguindo esse padrão. Concluímos que o projeto-piloto 
foi bem sucedido, pois os objetivos propostos foram atingidos parcialmente, mas seriam 
necessárias mais reuniões para atingi-los plenamente. Os participantes foram capazes de 
uma ação direta no encaminhamento das reuniões devido a uma organização tácita entre 
eles: o ‘coletivo inteligente’ se mostrou possível.

PALAVRAS CHAVE: Projetos-Piloto; Metodologia; Reunião.

ABSTRACT The aim of this paper is to investigate the construction of an “intelligent collective”, 

capable of direct action and self-organization, using the methodology of the Enlarged   Com-

munity  of Research and Action as a pilot project, within the  Center for Fighting within the 

Anti-Asylum Movement of Rio de Janeiro, between August and October 2008. Here is the result 

of three meetings following this pattern. We conclude that the pilot project was successful since 

the goals were partially achieved, but more meetings would be needed to achieve them tho-

roughly. The participants were able of direct action in forwarding of the meetings due to a tacit 

organization among them: the “intelligent collective” proved possible.

KEYWORDS: Pilot project; methodology; meeting.
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Introdução 

Objetivo Geral
O tema da pesquisa proposto é investigar a eficácia da 
construção de um coletivo inteligente dentro do Nú-
cleo de Luta do Movimento Antimanicomial do Rio de 
Janeiro, entre agosto e outubro de 2008, no sentido de 
entender coletivamente como se dá o processo saúde/
loucura e seus modos de tratamento e cuidado na con-
juntura política capitalista contemporânea. Com base 
nesse acúmulo teórico de discussões, poderão ser avalia-
das possíveis ações diretas para combater o sofrimento 
psíquico.

Quanto à ação direta, ela é uma forma de ativismo 
anarquista que usa métodos mais imediatos para pro-
duzir mudanças desejáveis, ou seja, para atingir um fim 
planejado, mas não delegado a outrem, em oposição a 
meios indiretos, tais como a eleição de representantes 
políticos que prometem soluções para uma data pos-
terior. A ação direta pode parecer um meio simples de 
resolver os problemas sociais, mas, na realidade, requer 
muito planejamento estratégico e de redes de apoio di-
reto e indireto.

Seria necessário esclarecer o que são Coletivos In-
teligentes e que metodologia foi usada para fazer encon-
tros que propiciassem o alcance desse objetivo.

Coletivos Inteligentes
Para se entender o que seria a democracia em tempo 
real, sem representatividade, Pierre Levy descreve como 
isso funcionaria numa cidade ideal, a ‘cidade inteligen-
te’: uma cidade que compreenderia avaliações, decisões, 
expressões, escuta molecular, visão emergente, conexões 
e organização (LEVY, 1998, p. 70). Importa:

(...) contribuir de maneira contínua para a 
elaboração e o aperfeiçoamento dos problemas 
comuns, para a abertura de novas questões, 
para a formulação de argumentos, para enun-
ciar e adotar posições independentes umas das 
outras sobre uma grande variedade de temas 
(...). A identidade política dos cidadãos seria 
definida por sua contribuição na construção 
de uma paisagem política perpetuamente em 

movimento, e pelo apoio que dariam a deter-
minados problemas (que eles julgarem priori-
tários), a determinadas posições (as quais eles 
aderem), a determinados argumentos (que eles 
retomam por conta própria). Com isso, cada 
um teria uma identidade e um papel políti-
co absolutamente singular e diferente de outro 
cidadão (...) criando diversidade, animando o 
pensamento coletivo. (LEVY, 1998, p. 65).

Nesse sentido, para uma utilização da democra-
cia em tempo real – na qual Pierre Levy pressupõe o 
uso da internet –, em um grupo de discussão e produ-
ção de possíveis ações na realidade atual, a dinâmica 
se daria da seguinte forma: uma questão é colocada 
por um membro do grupo, fruto de discussões ante-
riores ou não. Logo em seguida, dão-se avaliações por 
muitos outros membros e novas propostas. Cada um 
ouviria o outro a partir dos paradigmas desse outro e 
não dos seus próprios. Então, cada um tomaria uma 
decisão e comunicaria aos outros. Assim, novas ava-
liações se dariam e, finalmente, uma decisão coletiva.

Piérre Levy enfatiza a importância de uma escu-
ta molecular nos coletivos inteligentes. Ao expor sua 
vivência, cada sujeito precisa sair do lugar onde foi 
condicionado a funcionar, colocar-se de fora das re-
presentações que lhe foram engendradas, escutar ou-
tras representações e significações, e tentar fazer uma 
análise do discurso do outro.

Metodologia

Marco teórico-metodológico
A metodologia que eu pretendo utilizar articula-se 
com dois marcos teórico-epistemológicos, como as 
Comunidades Científicas Ampliadas, decorrentes do 
Modelo Operário Italiano, que, posteriormente, foi 
transformado para uso em escolas públicas do Brasil, 
em Comunidade Ampliada de Pesquisa que tinha o 
Dispositivo de Três Polos como forma de fomentar o 
diálogo.

Foi através de uma mesclagem dessas três aborda-
gens que surgiu a Comunidade Ampliada de Pesquisa 
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e Ação (CAPA), que utilizei para atingir meu objetivo 
explicitado no início deste trabalho.

A Comunidade Científica Ampliada
Mas como foi a construção histórica das Comunida-
des Científicas Ampliadas? No meio dos anos 1960, 
começou a se reunir um grupo de operários, cientistas, 
sindicalistas e estudantes, dentre os quais se encontrava 
Ivar Oddone. Nas primeiras pesquisas da área de saú-
de do trabalhador, a intervenção ainda era delegada aos 
especialistas, mas, posteriormente, o grupo começou a 
construir um novo modelo de conhecimento: o Mode-
lo Operário, com uma intervenção sindical correspon-
dente. Mas, do que se trata esse modelo?

Segundo Vicenti (1999), ele tem três eixos ou pi-
lares: 1) o grupo operário homogêneo de produção; 2) 
a validação consensual; e 3) a não delegação.

1. O grupo operário homogêneo é o grupo de 
trabalhadores que vive a mesma experiência 
de trabalho como um conjunto.

2. A validação consensual é o que (e)leva os jul-
gamentos qualitativos dos trabalhadores a se 
transformarem em critérios quantitativos de 
avaliação, alcançando o saber da experiência 
uma dimensão científica.

3. A não delegação é a não transferência da 
responsabilidade de análise e intervenção 
(referente às nocividades no trabalho) aos 
especialistas.

Para esta pesquisa, faz-se necessário integrar um 
diálogo crítico e fértil com essas diferentes vozes, com 
os pontos de vista e conceitos de diferentes disciplinas e 
com a experiência daqueles(as) que vivem a experiência 
da loucura e sabem de sua própria realidade, que têm 
um conhecimento da situação que é próprio de quem 
nela vive (mesmo que, muitas vezes, não saibam que 
sabem). A partir do diálogo crítico que acontece em tais 
encontros, podem-se compreender/transformar os pro-
cessos que levam ao sofrimento patogênico e à doença 
e, então, encontrar os caminhos para a promoção da 
saúde desses usuários e técnicos (BRITO et al, 2003).

Dispositivo de Três Polos
Schwartz (2000) trata de três polos necessários para 
o diálogo entre diferentes segmentos, que podem ser 
aproveitados na CAPA.

O primeiro é o das disciplinas científicas. O se-
gundo é o do saber da experiência. O terceiro polo, 
necessário para a fecundação dos outros dois, é o éti-
co-epistemológico. Aqui se faz necessária uma ‘humil-
dade epistemológica’, um sentir e ouvir o outro como 
legítimo outro. Há ‘desconforto intelectual’ porque os 
conceitos, pré-conceitos e o saber da experiência devem 
ser sempre tratados e retratados. Ocorre, então, um 
questionamento mútuo, que Schwartz (2000) chama 
de ‘maiêutica em duplo sentido’.

As Comunidades Ampliadas de Pesquisa foram 
utilizadas no Brasil com a intenção de pôr em ação uma 
forma de investigação em parceria. O diálogo entre os 
polos capacita-os a reformular suas próprias questões, 
suas formas de colocar as questões, fortalecendo-os para 
recolocarem novas questões (um para o outro) (BRITO 
et al, 2003).

Apesar da Comunidade Ampliada de Pesquisa ser 
também um processo de intervenção – porque sempre 
que a atividade se transforma em discurso, ela modifica 
a si mesma, pois o sujeito se modifica e modifica, assim, 
a ação –, mesmo assim, desejava-se enfatizar mais os 
aspectos da ação direta e da intervenção, necessários ao 
combate do sofrimento psíquico.

Dessa forma, esse projeto pode ser chamado de 
Comunidade Ampliada de Pesquisa e Ação (CAPA) 
porque o conhecimento tem que ter um uso ao interfe-
rir na realidade e na transformação social.

Nesse sentido, para a CAPA funcionar no Núcleo 
do Movimento de Luta Antimanicomial do Rio de Ja-
neiro, integrando tanto técnicos (primeiro polo) quanto 
usuários e familiares (segundo polo), para fazê-los dia-
logar (terceiro polo), foi necessário criar encontros em 
que se pudesse avaliar se a presença do pesquisador seria 
potencialmente determinante na discussão e nas deci-
sões tomadas pelo grupo ou se o próprio grupo tomaria 
as rédeas da situação (não delegação). O grupo operário 
homogêneo e a validação consensual não são mais rele-
vantes pelas razões a seguir: a primeira dizia respeito ao 
grupo de operários para quem as mudanças se dirigiam. 
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Na CAPA, as mudanças e melhorias precisam se dirigir 
tanto aos técnicos (melhoria das condições de trabalho) 
quanto aos usuários (diminuir os dispositivos que lhes 
causam sofrimento psíquico). Nesse sentido, não pode 
haver um grupo homogêneo que misture técnicos e 
usuários, pois ambos vivem realidades muito diferentes. 
Quanto à validação consensual, o conhecimento pro-
duzido pelas Comunidades Ampliadas de Pesquisa já 
não precisava ter um status de ciência positivista, pois 
se entendia que esta não era a única forma válida de 
conhecimento para a mudança efetiva das condições de 
vida e de trabalho.

Além disso, seria também necessário verificar, a 
partir dos resultados percebidos nos encontros, se algu-
ma ação foi tomada ou planejada, o que seria um obje-
tivo da pesquisa.

Método

Na prática, conseguiram-se realizar três encontros da 
CAPA: o primeiro em agosto, o segundo em setembro 
e o terceiro em outubro de 2008. Em média, partici-
param dez usuários, dois psicólogos, uma psiquiatra e 
nenhum familiar – todos membros do Núcleo do Mo-
vimento de Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro. 
Esses encontros ocorreram na sede do Sindicato dos 
Médicos, na Rua Churchill, 94 – 11º andar, Centro, 
Rio de Janeiro (RJ). Tiveram, em média, uma hora de 
duração cada. O primeiro e o terceiro encontros foram 
descritos por mim, na época, e o segundo foi gravado 
e transcrito. Todos os participantes assinaram listas de 
presença e, posteriormente (outubro de 2010), valida-
ram um documento permitindo que suas falas fossem 
usadas para análise e feitura de artigo para publicação.

A estrutura dos encontros se deu da seguinte for-
ma: a proposta de discussão foi distribuída por e-mail 
e na hora do encontro (uma a três laudas escritas). Em 
seguida, lia-se e discutia-se. Não foram feitas inscrições 
para as falas nem estipulados quantos minutos se po-
deria falar, mas quem queria falar levantava o braço. A 
coordenação do grupo coube a mim.

Na primeira reunião, o projeto acima (objeti-
vo e embasamento teórico) foi discutido: conceitos 

de inteligência coletiva e dispositivo de três polos. Na 
segunda reunião, discutiu-se a questão do normal ou 
da normalidade segundo Canguilhem (2006), pegan-
do conceitos de seu livro “O normal e o patológico”, 
especialmente dos capítulos “Norma e Média” e “Do-
ença, Cura e Saúde”. Foi feito um cartaz mostrando a 
eles a questão do normal, em termos de norma, quanto 
à origem da palavra, que se desdobra nos sentidos de 
média (como a média de açúcar no sangue) e de regra. 
Esse gráfico também continha uma seta mostrando um 
processo que vai da doença à saúde, passando pela nor-
malidade. No terceiro encontro, discutimos o conceito 
de saúde, de Brito et al (apud ROCHA, 2001), no qual 
saúde está relacionada a uma série de aspectos mobiliza-
dos pelo cotidiano, para que a pessoa possa cumprir seu 
dever, e os acordos permanentes necessários para tornar 
a vida viável. Segue uma análise do discurso dos parti-
cipantes dos encontros e as possíveis saídas para ações 
diretas serem planejadas, além do surgimento do novo 
e do inesperado nos encontros.

Análise dos Resultados 

EIXO 1 – A validação da proposta
No primeiro encontro, a Drª M. coloca que todos os 
movimentos de luta antimanicomial, desde que surgi-
ram, em Santo André (SP), surgiram espontaneamente, 
mas depois se organizaram e, por fim, se burocratiza-
ram. Agora, o Núcleo de Luta Antimanicomial do Rio 
de Janeiro está voltando-se para a ‘mesa redonda’ (dis-
cutindo só questões práticas de quem vai representar o 
quê, quando, que carta vai mandar para qual político 
etc.). O movimento encontra-se cristalizado e as pes-
soas, como ela e a familiar I., que já estão na luta há 
mais de 20 anos, precisam de gás novo. Ela analisa que 
não é necessariamente bom romper com o movimento 
para criar algo novo, mas fazer o movimento crescer por 
dentro.

Dentro dessa narrativa e das falas subsequentes 
dos usuários e psicólogos, existe uma tentativa de se 
apropriar da proposta apresentada de ação direta e au-
togestão; existe um questionamento acerca de qual seria 
a melhor maneira do movimento proceder, tendo em 
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vista tudo o que já se viveu em termos de relacionamen-
to pessoal e institucional (do Núcleo) com as propostas 
da reforma psiquiátrica. Em suma, existe uma validação 
da proposta.

Usuário J. diz que, no início dos Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), quando ele foi convidado a 
participar, tudo era feito e acordado junto, mas que 
agora ele só pode ir lá duas vezes por semana. Os ou-
tros dias ficam meio vazios para ele. Ele reivindica os 
Centros de Convivência e os Grupos de Mútua Ajuda 
remunerados. Foi colocado que essa não era a proposta.

Lemos juntos o projeto resumido, com interrup-
ções para discussões e questionamentos.

No final, a Drª M. concordou que são necessá-
rias ações diretas para atrair ‘sangue novo’ para o movi-
mento, acrescentando que ações desse tipo já são feitas, 
como, por exemplo, a passeata do Teatro do Oprimi-
do, no dia 18 de maio. Reconheceu que as reuniões do 
Núcleo estão apenas servindo para discutir os aspectos 
burocráticos, mas sugeriu que eu propusesse que toda 
segunda quarta-feira do mês nós nos reuníssemos no 
sindicato dos médicos para fazermos, inclusive, esse 
trabalho de construção de conhecimento coletivo, que 
também ajudaria os usuários a se colocarem de maneira 
mais eficiente, e que eu coordenaria esse grupo. Acres-
centou que era necessário um núcleo que sustentasse a 
minha proposta.

Esse movimento do grupo, em especial, da Drª 
M, seria uma análise da oferta que estavam recebendo, 
ou seja, uma ponderação sobre se havia demanda conti-
da nas propostas. Como foi considerado que havia ne-
cessidade desta, deu-se prosseguimento aos encontros.

EIXO 2 – A questão da transgressão
No segundo encontro, o grupo entendeu a normalida-
de como um estado no qual não se cometem delitos, ao 
invés de focar a discussão no duplo sentido do termo 
norma (média e regra). Um usuário abordou o tema 
numa fala sobre o ‘delito’, que, consequentemente, foi 
muito discutido, inclusive pelos psicólogos, enquanto 
transgressão da regra.

Um usuário (J. B.) fez a seguinte colocação:

Existe o ato, que seria a ação, e o desequilíbrio 
emocional. Entre os dois, haveria a média (...). 
Você tem dois termos, dois caminhos a seguir. 
Você tem uma encruzilhada. Você tem o centro 
dessa encruzilhada para refletir o ato que você 
está cometendo. É o tempo de uma reflexão, que 
muitas vezes um erro não se comete porque se 
pensa. (informação verbal)1.

Para o usuário, a média seria esse ato de reflexão 
cometido antes de você efetuar um delito. Nesse sen-
tido, os usuários não veem os desvios de uma média 
como algo que possa promover saúde, como Cangui-
lhem vê:

Mas será que devemos considerar qualquer 
desvio como anormal? O modelo é, na reali-
dade, produto de uma estatística. Geralmente, 
é o resultado de cálculos de médias. Porém, os 
indivíduos reais que encontramos se afastam 
mais ou menos desse modelo, e é precisamen-
te nisso que consiste a sua individualidade. 
(CANGUILHEM, 2006, p. 110-111).

A Drª M., entretanto, traz a questão das regras 
– aquelas construídas e quebradas no interior do mo-
vimento, e a resistência das minorias às regras que lhes 
são opressoras no decorrer da história da democracia 
–, trazendo essa questão pela positividade e não pela 
negatividade. Os usuários e os psicólogos falam da regra 
pelo viés da normalização, como se esta constrangesse o 
indivíduo e fosse necessária sua transgressão, enquanto 
a Drª M. abre para a reinvenção do cotidiano no movi-
mento, no sentido da normatização.

Pode ser, também, que os usuários e psicólogos, 
ao falarem de ‘delito’, estejam se referindo, de fato, a 
um acontecimento social. Ou seja, cometer um ato des-
viante da lei (ou em conflito com a lei) pode ser algo 
que foge à média. Nesse sentido, eles poderiam estar 
se referindo mais a relações sociais do que à discussão 
de doença e saúde. Isso pode evocar uma discussão que 
Foucault (2006) trava na coleção ‘Ditos e Escritos’, v. 

1 Fala do usuário J. B., em setembro de 2008, na segunda reunião da CAPA.
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IV, em que ele fala que o poder necessita da resistência 
para existir, assim como a resistência necessita do po-
der. Podemos concluir daí que, apesar dos binômios 
transgressão-normalidade e resistência-poder serem di-
ferentes, ambos têm algo em comum: são termos que, 
simultaneamente, são máquinas de fluxos e máquinas de 
cortes, como diriam Deleuze e Guattari (1972).

Há um estranho desalinho entre a Drª M. e os de-
mais participantes dessa discussão. Na sua primeira fala, 
ela coloca que todos ali presentes estão contra as regras, 
mas que a própria condição de se estar ali era que se ha-
viam criado regras de participação2. Ela enfatiza que as 
regras foram feitas pelos próprios participantes e que es-
ses deveriam (a todo custo) obedecê-las. Assim, vemos 
que a Drª M. faz um corte, uma resistência na discussão. 
Neste sentido, criamos um coletivo inteligente, com or-
ganização, conexões, avaliações, decisões e escuta mole-
cular. Isso é democracia em tempo real, como o colocaria 
Piérre Levy (1998).

EIXO 3 – A questão da cultura
A questão da ação direta foi organizada mais como forma 
de questionamentos, que, desenvolvidos, poderiam gerar 
ações organizadas para combater formas de sofrimento 
mental.

Uma proposta foi o questionamento do usuário A. 
quanto a fechar todos os hospitais que maltratassem os 
pacientes, em especial a Colônia Juliano Moreira, devido 
à proposta da reforma psiquiátrica. Para uma ação desse 
tipo ser organizada, seria necessário estudar mais sobre 
formas e história dos tratamentos em psiquiatria, para 
saber por que estávamos protestando e quais as formas al-
ternativas de tratamento que poderíamos oferecer como 
substituição. Se aquela fosse a linha escolhida, teríamos, 
também, que acionar a mídia alternativa, os advogados 
populares e os deputados que atuam em apoio aos movi-
mentos populares e sociais, para termos todo um backup 
e não construirmos uma ação direta isolada e sem efeito. 
Neste sentido, seria também necessário estudar quais téc-
nicas (piquetes, projetos para a Câmara dos Deputados, 

passeatas) seriam utilizadas para causar maior efeito, 
que datas seriam mais eficazes, de que forma convocar o 
maior número de usuários, profissionais e familiares para 
ajudar/apoiar nos mais diversos modos etc.

Outra possibilidade de ação direta que apareceu foi 
um questionamento da Drª M. Ela coloca que os profis-
sionais não sabem agir fora de seus papéis profissionais:

Os profissionais, eles podem ser rígidos e só saber 
trabalhar no hospital atrás de uma mesa, então, 
quando você propõe uma convivência num gru-
po musical, num teatro, eles não sabem como 
fazer. Ele só sabe ser médico naquele posto (...). 
Na hora de dançar, ele não sabe o que é a dança 
(...). Então, o importante nesse novo modelo de 
saúde mental é ter várias performances, porque 
permite que as pessoas mostrem aspectos positivos 
que atrás de uma mesa e uma cadeira não vai 
mostrar. E o médico, psicólogo passa a ser aquela 
pessoa perfeita, idealizada porque eles, em outras 
circunstâncias, vão ter uma performance pior 
que outros usuários. (informação verbal)3.

Uma ação direta que se desenha, neste caso, é de 
uma ação cultural que desmonta a própria ideologia de 
hierarquias e distâncias inatingíveis. Segundo nos diz 
Paulo Amarante, no congresso “As dobras da loucura”, 
realizado na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em 
dezembro de 2010:

Cultura é o conjunto de expressões de um sujeito 
que não são apenas de sua personalidade indi-
vidual, mas que são constituídas também pelas 
práticas sociais, coletivas. Essas expressões não são 
só artísticas. Quando a gente fala cultura, não 
são só de hábitos, tradições, rituais, de mitos, de 
formas de pensar, são tudo isso: são as formas de 
olhar o mundo, de interpretar, significar o mun-
do, de falar do mundo, de comer e de dançar, de 
pensar a religião. (informação verbal)4.

2 Drª M.: “Então, por isso que a gente se organiza politicamente, pra construir regras que interessam a maior parte das pessoas”.
3 Fala da psiquiatra M., em setembro de 2008, na segunda reunião da CAPA.
4 Entrevista gravada e depois transcrita. Fala de Paulo Amarante, no congresso “As dobras da loucura”, em dezembro de 2010.



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 112-119, jan./mar. 2013118

TOMIMURA, P.   •   Comunidades ampliadas de pesquisa e ação no Movimento Antimanicomial

A rigidez apontada pela Drª M. não termina no 
corpo dos técnicos, mas envolve tanto a instituição 
quanto os modos como esta instituição de tratamento 
está estruturada nos discursos que a perpassam. Neste 
sentido, parece-me que, quando o tratamento é volta-
do para tornar o paciente ‘um artista’, podem perder-
se de vista outras dimensões culturais – a política, a 
pedagógica e a profissional. Já existe uma política de 
intersetorialidade na saúde mental, o que significa que 
setores como educação e geração de renda já estão sen-
do contemplados no tratamento de usuários enquanto 
propostas.

Nesse sentido de cultura, a relação entre o técnico 
e o usuário também está em jogo. A própria questão da 
transferência é questionada pela Drª M., que se per-
gunta se a idealização do médico e do psicólogo, numa 
transferência psicanalítica, num novo modelo de saúde, 
deve se dar numa base de relacionamento entre dois hu-
manos, ambos em processo de se construir. As relações 
entre seres humanos, seja no nível da clínica, seja da 
pesquisa, têm sempre de ser objeto de análise.

Análise das implicações – O chamado ‘desvio de vivên-
cia’: como analisá-lo?
No terceiro encontro, o usuário J. B. tomou a fala du-
rante um longo período, ao discutirmos o conceito 
de saúde segundo Brito et al. Para mim, foi um mis-
to de perturbação e inquietação com essa emergência 
do novo, pois sentia a necessidade de estar no controle 
da reunião e orientar, distribuir igualmente a fala en-
tre os participantes e continuar a discussão do conceito 
acadêmico.

Entendi, depois, que o novo sempre aparece nas 
pesquisas com seres humanos e que é preciso abrir 
espaço para ele. Mirian Goldenberg coloca que nesse 
tipo de pesquisa há um envolvimento do pesquisador 
com o pesquisado, que pode influir no resultado da 
pesquisa, e que é preciso fazer uma análise de impli-
cações para minimizá-lo ou incluí-lo como dado de 
pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 55). No caso aqui 
citado, J. B. saiu do discurso acadêmico para fazer um 

passeio pelo jardim de sua própria vida, e eu o deixei fa-
lar, sentindo que, de alguma forma, ele falava pelo gru-
po: o grupo se auto-orientou sem a minha interferência.

Conclusão

Pelo EIXO 1, conclui-se que a ação direta como pro-
posta de estratégia foi aceita pelo grupo. Pelo EIXO 2, 
conclui-se que há divisão nas opiniões quanto à ques-
tão das regras sociais. Pelo EIXO 3, conclui-se que uma 
nova política de saúde mental é necessária, uma política 
que inclua a reforma psiquiátrica nas relações entre so-
ciedade, usuários e técnicos (BRASIL, 2010)5.

Quanto aos princípios de não delegação, grupo 
homogêneo e validação consensual do Modelo Ope-
rário Italiano, podem-se tirar diferentes conclusões de 
cada característica de tal modelo. Quanto ao princípio 
da não delegação, não coube aos técnicos que lá estavam 
presentes (psicólogos e uma psiquiatra), muito menos a 
mim, enquanto pesquisadora, dar a última palavra, e, 
sim, ao coletivo inteligente e diverso. Os usuários foram 
capazes de uma ação direta no encaminhamento da reu-
nião devido a uma organização tácita entre eles. Então, 
vemos que a ação direta aconteceu de modo inusitado 
e que, mesmo que passeatas ou piquetes não tenham 
saído dali, uma organização do coletivo inteligente pro-
vou que foi capaz de surgir desta pesquisa. Houve ações 
diretas em termos de auto-organização discursiva.

Entre os usuários, existe uma homogeneidade 
quanto ao fato de que todos já viveram a experiência 
da loucura e de que são rotulados e discriminados por 
isso. Porém, cada um vive a experiência da loucura de 
maneira muito singular. Os técnicos, por sua vez, mos-
traram opiniões divergentes entre si, como na discussão 
sobre regras. Penso, portanto, que não existiu um grupo 
homogêneo, nem de técnicos nem de usuários, muito 
menos um único grupo homogêneo. Quanto à valida-
ção consensual, aqui não se aplica, pois, pela experiên-
cia que temos dos três primeiros encontros da CAPA, 
há divergência de opiniões entre os participantes.

5 Os movimentos sociais, associações de familiares e usuários, e as organizações de técnicos convocaram, em 2010, a IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial, 
e, do seu relatório, (http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2011_2_1relatorio_IV.pdf ) podemos extrair algumas propostas, como acontece no parágrafo 781 (referente 
à política indissociada da cultura), nos parágrafos 780, 793, 796, 798, 799 (referente à educação) e nos parágrafos 675 e 682 (referentes ao trabalho).
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A Comunidade Científica Ampliada e a Comuni-
dade Ampliada de Pesquisa têm elementos que possibi-
litaram esta pesquisa, como, por exemplo, a não delega-
ção e o dispositivo de três polos, além da possibilidade 
de se desenvolver ações, respectivamente. Mas, se toma-
das enquanto metodologias isoladas, não provocariam o 
mesmo efeito nesse público. Isso ocorre porque somen-
te alguns elementos se articulam com a questão da saú-
de mental e suas particularidades, como, por exemplo, 
a diversidade dentro de cada grupo estudado e a dificul-
dade de se chegar a um consenso em alguns assuntos.

Embora a CAPA tenha apresentado algumas limi-
tações, tais como ausência de familiares e de profissio-
nais de outras áreas, ela mostrou-se uma metodologia 
capaz de estudar o sofrimento psíquico e de provocar 

ações no público de saúde mental, atingindo os ob-
jetivos de formar um coletivo inteligente aonde hou-
vesse discussões e a elaboração de estratégias de ação 
para combater o sofrimento mental. Embora a ação 
direta tenha se dado apenas dentro do grupo, na au-
to-organização e nas propostas, não havendo tempo 
para a efetivação destas, a utilização dessa metodo-
logia em mais encontros certamente alcançaria os 
objetivos de forma mais intensa. Tal efetivação não 
se deu porque o sindicato no qual realizamos os en-
contros não nos disponibilizou a sala de reuniões por 
mais tempo. Porém, como se trata de uma pesquisa 
qualitativa, não é o número de encontros que garante 
a veracidade dos resultados, mas, sim, a intensidade 
de cada encontro.
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Proposta de atuação da fisioterapia na saúde da criança e 
do adolescente: uma necessidade na atenção básica

Proposal for a performance of physical therapy on the health of children and adolescents: a 
need in primary care

Maria Laura Oliveira David1, Maria Ângela Gonçalves de Oliveira Ribeiro2, Maria de Lurdes Zanolli3, 
Roberto Teixeira Mendes4, Maíra Seabra de Assumpção5, Camila Isabel Santos Schivinski6

RESUMO Objetivo: elaborar uma proposta de assistência fisioterapêutica na rede básica 
de saúde objetivando sistematizar esse serviço para a saúde da criança e do adolescente. 
Método: revisão bibliográfica/pesquisa nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline. Re-
sultados: o fisioterapeuta não apenas restaura, desenvolve e conserva a capacidade física 
do paciente, como também previne doenças e promove orientações. Assim, propõe-se 
sua atuação com base em três estratégias: orientação, assistência e acompanhamento. 
Conclusão: o fisioterapeuta na atenção primária pode efetivar sua integração na equipe 
multiprofissional das UBS, no apoio matricial e programas de saúde da família.

PALAVRAS CHAVE: Criança; saúde pública; atenção básica; fisioterapia.

ABSTRACT Objective: To develop a proposal for physical therapy in primary health aiming to 

systematize this service to child health and adolescent. Method: literature / research in Scielo, 

Lilacs and Medline. Results: the therapist not only restores, develops and retains the physical 

ability of the patient, also prevents diseases and promotes guidelines. Thus, we propose a per-

formance based on three strategies: guidance, assistance and support. Conclusion: the physio-

therapist in primary care can accomplish their integration into multidisciplinary team of basic 

health units in the matrix support programs and family health.

KEYWORDS: Child; public health; primary health care; physical therapy.
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Introdução 

O direito à saúde como dever do Estado atualmente 
está garantido à população brasileira por meio do Siste-
ma Único de Saúde (BRASIL, 2007b). O SUS propõe 
o acesso universal, integral, igualitário e intersetorial às 
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, sendo as ações preventivas uma de suas prio-
ridades (BRASIL, 2007c). Considerando esse conceito, 
existe relação entre o regimento do SUS e o papel do 
fisioterapeuta, uma vez que o código de ética desse pro-
fissional estabelece como uma de suas funções a atuação 
com caráter de prevenção. 

Apesar deste processo ainda estar em construção, 
observamos que o profissional fisioterapeuta vem ad-
quirindo crescente participação nos serviços referentes 
à atenção primária. Isso porque suas funções e atribui-
ções são constituídas por conjunto de ações de saúde, 
incluindo nessa esfera a prevenção, assim como o diag-
nóstico cinesiofuncional, tratamento, reabilitação e ma-
nutenção da saúde (BORGES et al., 2010), conforme o 
previsto no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO, 2008).

 O termo prevenir habilita o fisioterapeuta a atuar 
na atenção básica, onde a prevenção das doenças é o 
maior enfoque. É sua função proporcionar educação, 
prevenção e assistência coletiva na atenção básica em 
saúde (AB), bem como integrar equipes multiprofissio-
nais destinadas a planejar, programar, controlar e execu-
tar projetos e programas (COFFITO, 2008).

Ainda é grande o esforço para se definir a atuação 
desse profissional na assistência primária pelo fato de 
haver pouca experiência acumulada nesse nível assis-
tencial. Isso talvez decorra de inadequações nas grades 
curriculares, da formação dos cursos de graduação e das 
legislações vigentes, que caracterizam a assistência fisio-
terapêutica com caráter predominantemente curativo e 
reabilitador. Além disso, os próprios atores sociais des-
conhecem a prática de integralidade, conforme Silva e 
Da Ros (2006) apontaram recentemente. 

Nesse contexto, os autores elaboraram uma pro-
posta sistematizada de atuação da fisioterapia sobre os 
problemas e necessidades de saúde da criança ao ado-
lescente, visando elucidar as características, a extensão e 

as possibilidades práticas deste profissional no nível 
básico de atenção.

Método

Para elaboração dessa proposta, foi realizada uma re-
visão bibliográfica de artigos científicos nas bases de 
dados SciELO, Lilacs e Medline, utilizando os se-
guintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na 
língua portuguesa: ‘criança’, ‘saúde pública’, ‘atenção 
primária à saúde/atenção básica’, ‘fisioterapia’ e na 
língua inglesa: ‘child’, ‘public health’, ‘primary heal-
th care’ e ‘physical therapy’.

Resultados

Com base na revisão realizada, entendemos que com-
pete ao fisioterapeuta o planejamento, a programa-
ção, a coordenação, a execução e a supervisão da apli-
cação de métodos e técnicas que visem à promoção 
da saúde, seja no nível de atenção básica, secundária 
ou terciária, englobando o paciente em todos os seus 
aspectos: físicos, emocionais e culturais.

A partir da integração desses conceitos – das 
responsabilidades do fisioterapeuta e das necessi-
dades do paciente pediátrico –, elaborou-se uma 
proposta de atuação na atenção básica, que envolve 
três estratégias de intervenção: ‘orientação’, ‘assis-
tência’ e ‘acompanhamento’, desenvolvidas nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), através da inserção 
do fisioterapeuta neste espaço físico ou por meio do 
matriciamento.  

Síntese dos dados

Foi verificada na literatura a abordagem das ações fisio-
terapêuticas individuais e coletivas, uma vez que exis-
te certa dificuldade de se encontrar referências sobre a 
atuação do fisioterapeuta na AB de saúde (FORMIGA; 
RIBEIRO, 2012).

As ações individuais constituem o atendimento in-
dividual, visitas familiares, orientações aos cuidadores, 
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considerando a dificuldade de deslocamento até a UBS, 
devido a limitações físicas, financeiras e à dinâmica 
familiar (BRAGA; COUTO ROSA; NOGUEIRA, 
2008). Nesse contexto, a prática da visita domiciliar 
visa o primeiro contato com a moradia do usuário, sem 
necessariamente vinculá-lo ao atendimento, com pos-
sibilidade de orientações e identificação de problemas 
locais (PORTES et al., 2011). As ações comunitárias 
estão geralmente direcionadas à educação em saúde e 
práticas corporais, com a realização de atividades em 
creches, grupos escolares, envolvendo mulheres, ges-
tantes e idosos. Podem ser oferecidas tanto em espaços 
específicos destinados às reuniões ou nas próprias UBS, 
e incluem o desenvolvimento de palestras educativas, 
rodas de conversa ou atividades afins. (FORMIGA; 
RIBEIRO, 2012)

Assim, algumas possibilidades de atuação do fisio-
terapeuta na AB e em ambiente comunitário são apre-
sentadas a seguir, mais especificamente foram aborda-
das questões referentes à saúde e cuidado da criança, 
como a orientação, assistência e acompanhamento.

Orientação: corresponde a programas de orienta-
ção por meio de palestras, treinamento aos pais, folhe-
tos explicativos e outros veículos de comunicação, so-
bre diferentes assuntos que envolvem os cuidados com 
a criança. Através da apropriação do conhecimento, a 
criança e a família ganham autonomia no manejo da 
doença e na manutenção da saúde.

Devido à sua relevância, os temas: profilaxia am-
biental, métodos de prevenção de acidentes domésti-
cos, conscientização sobre o aleitamento materno e a 
imunização, orientações quanto a medidas antirreflexo, 
limpeza nasal, uso e higiene de inaladores devem ser 
abordados. Assuntos apontados pela comunidade como 
necessários, por meio de questionários e entrevistas, 
são incluídos nessa dinâmica. Em situações especiais, 
informações são oferecidas quanto aos cuidados com a 
oxigenoterapia e o suporte ventilatório domiciliar.

Para o manejo de pacientes crônicos, são realiza-
dos programas de treinamento aos cuidadores envol-
vendo técnicas de fisioterapia respiratória e motora, na 
tentativa de garantir um cuidado domiciliar adequado. 
Orientações para evitar agudizações ou crises devem ser 
enfatizadas e uma atenção especial deve ser oferecida 

aos pacientes asmáticos, doença hoje responsável por 
elevado número de consultas na rede básica. Nas afec-
ções respiratórias, o treinamento é dirigido para as téc-
nicas de remoção de secreções brônquicas e exercícios 
ventilatórios.

Na área motora, este treinamento objetiva orien-
tar os familiares para a prevenção de encurtamentos e 
deformidades musculoesqueléticas, uso adequado de 
órteses, cuidados com escaras de decúbito e também na 
aplicação de estímulos para o desenvolvimento sensó-
rio-motor da criança. 

Todo o programa de orientação leva em conside-
ração o nível de entendimento dos cuidadores, a idade 
da criança, o quadro clínico em questão, bem como os 
recursos disponíveis para a sua resolução.

Assistência: envolve o tratamento realizado dire-
tamente pelo fisioterapeuta ao paciente pediátrico, re-
alizado nas UBS ou no domicílio. É indicada para os 
casos de afecções respiratórias e motoras.

Fisioterapia respiratória:
Na área respiratória, a intervenção envolve a aplicação 
de técnicas convencionais (drenagem postural, vibração 
manual ou mecânica, percussão e padrões ventilató-
rios) a fim de remover secreção brônquica, otimizar a 
ventilação pulmonar e melhorar o padrão respiratório 
da criança. Outras técnicas, denominadas modernas 
(ciclo ativo da respiração, técnica de expiração forçada 
e drenagem autógena), também podem ser utilizadas 
(LANNEFORS; BUTTON; MCILWAINE, 2004).  
Dado o perfil especial deste grupo etário, que necessita 
de motivação e incentivo, recursos lúdicos como bolhas 
de sabão, língua de sogra e apitos são bons coadjuvantes 
na terapia respiratória. Além do uso de algumas técnicas 
e instrumentais, como o inspirômetro de incentivo, o 
flutter® e a tapotagem podem ser ensinados. Por serem 
recursos facilmente reproduzíveis pelo paciente ou cui-
dador bem treinado e orientado, promovem certa in-
dependência para manutenção do quadro respiratório 
(OBERWALDER, 2000). 

Fisioterapia motora:
Na assistência das afecções motoras, o fisioterapeuta 
lança mão de exercícios, mobilizações, manipulações, 
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alongamentos e outros recursos que visam restabelecer 
a função musculoesquelética. 

Nas alterações posturais, o diagnóstico precoce 
aumenta as possibilidades de uma intervenção eficien-
te, principalmente na criança, onde o sistema muscu-
loesquelético é mais complacente. Várias outras do-
enças requerem os cuidados do fisioterapeuta como: 
artrite reumatoide juvenil, doenças metabólicas, para-
lisia cerebral, miopatias, dentre outras.

Assim como nas enfermidades pulmonares, em 
muitos casos de alterações motoras (ex: torcicolo mus-
cular, pé torto congênito) o atendimento deve ser re-
gular e conciliado com as orientações aos cuidadores 
para realização de atividades em casa, o que efetiva o 
tratamento. 

As crianças prematuras com patologias limitantes 
ou restritas ao leito estão sujeitas a complicações como: 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, escaras 
de decúbito, alterações no sistema musculoesquelético 
(hipotrofia, atrofia muscular, contraturas, osteoporo-
se precoce, osteopenia e deformidades) (FELÍCIO; 
BARROS; VOLPON, 2005). O acompanhamento 
regular na primeira infância e avaliações fisioterapêu-
ticas programadas permitem detectar precocemente 
atrasos ou desvios, orientar os pais sobre as caracterís-
ticas da criança pré-termo, ensinar princípios básicos 
de estimulação sensório-motora, anotar dados sobre o 
crescimento e desenvolvimento das crianças acompa-
nhadas na caderneta infantil. Quanto mais precoce as 
intervenções, maiores as chances de normalização sem 
defasagem no desenvolvimento (MAGALHÃES et al., 
2003). 

Outra intervenção, diz respeito aos quadros ál-
gicos, que são responsáveis por um elevado número 
de consultas nas UBS. A redução da dor melhora o 
desempenho do paciente durante a terapia, além de 
restituir sua qualidade de vida. A acupuntura e a es-
timulação elétrica nervosa transcutânea são recursos 
com bons resultados analgésicos (RABAINA, 1989). 
Outros procedimentos, como massoterapia, relaxa-
mento, hidroterapia e cinesioterapia, também pro-
piciam o alívio sintomático da dor, possibilitando a 
redução do uso de fármacos (OKADA; TEIXEIRA; 
MIYAGI, 2001).

Acompanhamento: trata-se do seguimento da 
criança e do adolescente. O fisioterapeuta estabelece 
formas de monitorar a criança, seja através da progra-
mação de retornos semanais às UBS ou por meio de vi-
sitas domiciliares. Esse acompanhamento pode ser feito 
de forma direta ou indireta. 

Quando direta, o profissional programa retornos 
periódicos nos quais ele realiza a avaliação do desen-
volvimento e do crescimento da criança, analisa aspec-
tos sensoriais e motores, reforça orientações realizadas 
e ainda retoma os cuidados quanto às doenças respi-
ratórias e quanto ao manejo de pacientes crônicos. 
Assim, avalia a evolução da criança e do adolescente, 
identifica precocemente alterações motoras e posturais, 
agudizações do quadro respiratório e ainda monitora as 
condições domiciliares. Esse contato direto viabiliza o 
encaminhamento da criança para avaliação multiprofis-
sional e a intensificação da assistência fisioterapêutica, 
quando necessária.

Já no acompanhamento indireto, o fisioterapeuta 
verifica regularmente os registros da caderneta de saú-
de da criança, com o objetivo de promover a vigilância 
à saúde infantil. Elaborada pelo Ministério da Saúde, 
é uma importante ferramenta que os profissionais da 
saúde dispõem para acompanhar a adequação do cresci-
mento e do desenvolvimento (BRASIL, 2007a). 

A corrente proposta apresentada, de atuação do 
fisioterapeuta na rede básica de saúde por meio das três 
estratégias de intervenção – orientação, assistência e 
acompanhamento –, fornece uma perspectiva ampla e 
integral do paciente pediátrico, viabilizando uma tera-
pêutica multiprofissional mais efetiva. Quando implan-
tada por um programa que esteja integrado às equipes 
de referência e parte do apoio matricial, pode garantir o 
atendimento fisioterapêutico ao usuário do serviço para 
o qual ele é referência, além dos seus próprios usuários.

Discussão

A profissão da fisioterapia foi regulamentada no Bra-
sil em 1969, cuja finalidade consistia em restaurar, de-
senvolver e conservar a capacidade física do indivíduo. 
Dez anos após, seu leque de atuação ampliou-se para 
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os níveis de atenção básico, secundário e terciário (LU-
CAS, 2005). Contudo, pela sua própria concepção e 
formação ao modelo assistencial curativo, a fisioterapia 
muitas vezes é vista somente como reabilitadora de se-
quelas e complicações quando a doença já está instala-
da. Esse conhecimento limitado restringe a atuação do 
profissional e destaca o pensamento popular, no qual o 
fisioterapeuta somente está inserido nos espaços tradi-
cionalmente conhecidos (hospitais e clínicas de reabili-
tação). Nessa linha, predomina a visão que a fisioterapia 
destina-se apenas à recuperação de distúrbios ortopédi-
co-traumatológicos e neurológicos (BISPO JR., 2010).

Esse pensamento foi historicamente construído: 
na Antiguidade a principal preocupação na área da saú-
de era tratar as doenças; no Renascimento, a divisão en-
tre os profissionais que deveriam reabilitar pessoas com 
alguma morbidade e aqueles que cuidariam da saúde 
de pessoas hígidas parece ter contribuído para que o 
objeto de trabalho da fisioterapia permanecesse direcio-
nado ao atendimento de pessoas já enfermas; seguindo 
com a industrialização e proliferação de novas doenças, 
aumentou o interesse pelo tratamento de enfermidades 
e suas sequelas; no Brasil, por volta de 1879, teve início 
o uso de recursos físicos com o intuito de curar e rea-
bilitar doentes. Posteriormente, na década de 50, a alta 
incidência de poliomielite e de acidentes de trabalho 
fortaleceu ainda mais a concepção da fisioterapia como 
reabilitadora (SILVA et al., 2007). 

Atualmente, o processo de formação do fisiote-
rapeuta está direcionado a desenvolver competências 
e habilidades gerais para atenção à saúde, como ações 
de prevenção, promoção e proteção da saúde, além da 
reabilitação individual e coletiva. A graduação tem um 
perfil mais humanista, crítico, reflexivo e capacita-
do a atuar em todos os níveis de atenção (CONSE-
LHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL, 2009). No entanto, o discente ain-
da tem um conhecimento limitado sobre as possibilida-
des de sua atuação na saúde pública, visto a escassez do 
número de profissionais nesta área (NAVES; BRICK, 
2011). 

Nos serviços de atenção primária destinados ao 
primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, 
visa-se cobrir as afecções mais frequentes e resolver a 

maioria dos problemas de saúde de uma população 
(GIOVANELLA, 2006). Sendo que a contemplação 
com ações vinculadas aos setores da Atenção Básica 
(AB) é recente, e realizada por meio do trabalho em 
conjunto com a equipe multiprofissional nas UBS e em 
alguns Programas de Saúde em Família (PSF) (BRASIL 
et al., 2005). 

No modelo tradicional, as UBS configuram uma 
organização territorial, um espaço físico ou até político 
operativo do SUS para a prevenção e promoção de saúde 
(BARBOSA et al., 2010). No Brasil, as UBS trabalham 
com dois modelos de atenção: o tradicional, no qual a 
organização dos serviços de saúde acontece por meio 
de demanda espontânea ou programada, ou através da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) (TRINDADE, 
2012). Nas UBS, a atuação da fisioterapia pode ser 
desenvolvida através desses dois modelos com ações de 
educação em saúde, atividades domiciliares, ativida-
des em grupos, atendimentos individuais, ações inter-
setoriais, acolhimento e investigação epidemiológica 
(PORTES et al., 2011). 

Dentro das ESF, e com a ampliação da cobertura 
assistencial (FORMIGA; RIBEIRO, 2012), o Minis-
tério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Fa-
mília (NASF). O profissional da fisioterapia compõe 
essa equipe, que tem como proposta a integralidade 
do SUS, a ampliação das ações de atenção básica e a 
interação com outros profissionais (NASCIMENTO; 
OLIVEIRA, 2010). No NASF, o fisioterapeuta está apto a 
planejar, implementar, controlar e executar políticas, pro-
gramas, cursos, pesquisas ou eventos em saúde pública, 
contribuindo com planejamento, investigação e estudos 
epidemiológicos. Também pode participar de câmaras téc-
nicas de padronização de procedimentos em saúde coleti-
va; avaliar qualidade, eficácia e riscos à saúde decorrentes 
de equipamentos de uso fisioterapêutico. Além disso, pode 
promover assistência organizada em acolhimento, atendi-
mento individual, domiciliar, grupos operativos e ativida-
des educativas em equipe (BARBOSA et al., 2010). 

Dentre os grupos assistidos, que contam com políti-
cas de atenção primária, como a saúde na área da mulher, 
do trabalhador, do idoso, o enfoque do corrente artigo é a 
atenção dada à criança e adolescente no que se refere às 
práticas da fisioterapia.
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Como uma grande parte das doenças pediátri-
cas requer a atuação da fisioterapia e se beneficia com 
o tratamento, a ação sistematizada deste profissional 
pode contribuir para redução na demanda de consul-
tas as UBS, bem como na morbidade desse grupo etá-
rio. A casuística do atendimento pediátrico presente 
na rede também justifica a presença deste profissional, 
pois há um número elevado de consultas por situa-
ções de insuficiência respiratória aguda, exacerbações 
de pneumopatias crônicas, debilidades do quadro 
motor de diferentes etiologias, queixas álgicas e alte-
rações posturais de escolares e adolescentes. Para essas 
afecções, a fisioterapia conta com recursos e técnicas 
manuais que podem prevenir agravos e tratar quadros 
instalados, por meio do auxílio na remoção de secre-
ção brônquica e pela recuperação funcional através de 
exercícios e mobilizações.

A população infantil é um dos grupos etários mais 
vulneráveis e é assistido por meio de políticas através 
do programa de saúde da criança. Este programa tem 
como responsabilidades a garantia dos aspectos nutri-
cionais, reforço constante quanto ao aleitamento ma-
terno, acompanhamento regular do crescimento e do 
desenvolvimento da criança, imunização por meio de 
campanhas de vacinação, e ainda assistência às doen-
ças prevalentes, como diarreia e infecções respiratórias 
agudas. 

Entre as afecções mais comuns na criança, es-
tão as enfermidades respiratórias. As infecções res-
piratórias agudas (IRAs) têm relevância universal. 
Elas constituem importante causa de adoecimento 
em crianças até os cinco anos de idade e têm ele-
vada morbidade e mortalidade na infância, particu-
larmente nos países em desenvolvimento (NIOBEY 
et al., 1992; RODRIGUES; SILVA; BUSH, 2002). 
No Brasil, parcela significativa da morbidade e da 
mortalidade infantis relaciona-se a causas evitáveis, 
dependentes das melhorias dos serviços de saúde e in-
vestimentos em educação e saneamento básico (RA-
BELAIS, 2007). 

A fisioterapia respiratória é utilizada com fre-
quência no tratamento das doenças respiratórias pe-
diátricas e muitos estudos avaliam os benefícios desta 
intervenção. Um estudo realizado em 2002 mostrou 

que a fisioterapia contribuiu para a redução do nú-
mero de ocorrências de pneumonias em crianças 
(BRUNETTO, 2002).

Existe evidência de que a aplicação de técnicas de 
fisioterapia respiratória para o tratamento de afecções 
respiratórias na infância contribui para uma melhor re-
cuperação dos pacientes (JANOSKI, 1990).  Portanto, 
a inclusão deste profissional na rede facilita o acesso da 
população infantil a essa terapêutica, cujos benefícios es-
tão retratados na literatura (VAN DER SCHANS et al., 
1999), principalmente na asma, bronquiolite e crises de 
‘chiado’ do lactente.

Fatores individuais e do ambiente de vida da crian-
ça propiciam o aparecimento de doenças e sua evolução, 
em especial nos dois primeiros anos de vida, em função 
de sua característica anatômica e imunológica. A exposi-
ção a fatores irritativos e sensibilizantes, ambientes frios 
e úmidos, conglomerados, são aspectos domiciliares que 
explicam os episódios de doenças respiratórias em crian-
ças que residem em áreas urbanas, com recidivas, em mé-
dia, de seis a oito vezes por ano (SÃO PAULO, 2003). 

Além das afecções respiratórias, Portes et al. (2011) 
destacam que há a necessidade de mais trabalhos envol-
vendo crianças com os outros acometimentos comuns a 
esse ciclo de vida, considerando que existe precariedade 
quanto ao levantamento das reais necessidades que esse 
grupo etário depende.

Nessa linha, os quadros motores apresentam altos 
índices de procura por assistência em saúde, tendo a fi-
sioterapia benefícios reconhecidos. Em situações como 
o atraso do desenvolvimento motor infantil, seja devido 
à prematuridade ou decorrente de encefalopatias, é uma 
terapêutica reconhecida como eficiente coadjuvante da 
clínica médica. 

As variações posturais são comumente encontra-
das no período do crescimento e do desenvolvimento e 
decorrem dos vários ajustes, das adaptações, de mudan-
ças corporais e psicossociais que marcam esta fase (PE-
NHA et al., 2005). Observa-se um aumento relevante 
na incidência de problemas posturais em crianças, sen-
do as causas mais comuns: má postura durante as aulas, 
uso incorreto da mochila escolar, utilização de calça-
dos inadequados, sedentarismo e obesidade. Através de 
uma avaliação fisioterapêutica minuciosa da postura, 
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consegue-se identificar alterações que podem trazer 
consequências prejudiciais à função de sustentação e de 
mobilidade (BANKOFF; BRIGHETTI, 1986), bem 
como iniciar precocemente a terapêutica adequada e 
reverter o quadro.

Também o ganho ponderal das crianças resulta de 
apoio e orientação que as mães recebem durante o pro-
cesso de amamentação (ONIS; VICTORA, 2004). O 
fisioterapeuta, através da proposta do acompanhamen-
to indireto, pode reforçar as orientações, além de veri-
ficar a caderneta de saúde regularmente e, juntamente 
com a equipe multiprofissional, verificar a adequação 
do desenvolvimento pôndero-estatural. 

Entretanto, Sousa, Erdmann e Mochel (2011) 
destacam a ocorrência das condições limitadoras para 
integralidade do cuidado à criança na AB da saúde. Re-
latam que, apesar de ações para esse grupo serem enfa-
tizadas, ainda encontram-se em processo de formação e 
implementação. Deve haver a interação entre o profis-
sional da equipe, as famílias e a própria comunidade, o 
que na prática não é tão simples.  

Contudo, em sua revisão, Loures e Silva (2010) 
verificam a interface entre as atuações do agente comu-
nitário e o fisioterapeuta, e relatam haver uma interação 
entre suas atividades. Esse fato fortalece o trabalho des-
ses profissionais na atenção básica, no que concerne à 
importância da realização do trabalho em equipe.

Em um estudo realizado no município de Sobral 
(Ceará), onde o fisioterapeuta participa diretamente 
no programa de saúde da família, foi constatado que 
67% das atividades fisioterapêuticas se relacionam 
com a promoção de saúde e geram um alto índice de 
satisfação popular (BRASIL et al., 2005). O modelo 
estruturante do PSF deste município incorpora várias 
categorias profissionais de saúde ao programa, permi-
tindo o desenvolvimento de ações de muita importân-
cia e impacto na qualidade de vida da população. Os 
impactos podem ser sentidos na saúde da criança, onde 
há estudos que mostram redução significativa da desnu-
trição no primeiro ano de vida, mortalidade neonatal, 
mortalidade infantil geral e por diarreia (SIQUEIRA; 
FACCHINI; HALLAL, 2005).

Também em Ipatinga (MG), há evidências su-
ficientes que demonstram que a fisioterapia, quando 

integrada na equipe do PSF, melhora significativamente 
o quadro geral de saúde dos pacientes (CONSE-
LHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL, 2005). Estes resultados motivam a 
sistematização da ação do fisioterapeuta no PSF, cujas 
ações podem levar a um grande impacto na saúde da 
criança.

Um fato importante a destacar é que a maioria da 
população que utiliza os serviços de saúde o faz através 
do SUS. Em estudo realizado no estado do Rio Gran-
de do Sul verificou-se que, entre os usuários de fisiote-
rapia, 66% utilizam o SUS, 25% planos de saúde ou 
convênios e 9% consultas particulares (SIQUEIRA; 
FACCHINI; HALLAL, 2005). Sistematizar a atuação 
da fisioterapia no nível de atenção básica, com vistas à 
promoção da saúde e prevenção de doenças, corrobora 
com a proposta a que este nível de atenção se dispõe 
(GIOVANELLA, 2006).

No entanto, diante da complexidade das questões 
que envolvem os cuidados com a criança e o adolescen-
te, fica claro que atuar na AB não é tarefa simples. A 
compreensão e a inserção do profissional na comuni-
dade devem ser adquiridas pela educação permanente, 
bem direcionada e elaborada (PAULA et al., 2009; 
RIBEIRO; SILVA; PUCCINI, 2010). 

Isso porque, conforme afirma Fréz e Nobre 
(2011), o planejamento e o direcionamento das políti-
cas públicas relacionadas à saúde são cada vez mais acer-
tadas quanto mais fundamentadas estão no respeito às 
perspectivas e necessidades daqueles que a utilizam. São 
os usuários os mais passíveis de percepção e análises. 
No caso das crianças, esta tarefa se destina aos pais, que 
devem ser educados, orientados e ouvidos com relação 
às necessidades em saúde e à satisfação com os serviços 
de atendimento aos seus filhos. 

Importante destacar ainda que a organização atual 
do SUS, em equipes de referência e apoiadores matri-
ciais, que visam a ampliação das possibilidades de realizar 
uma clínica abrangente e uma integração dialógica en-
tre as diferentes especialidades (CAMPOS; DOMITTI, 
2007), tem como finalidade garantir às equipes das UBS 
um maior apoio no processo de assistência (ARONA, 
2009). Esse cenário ainda está em fase de construção e 
envolve alguns obstáculos como a própria estrutura, o 
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excesso de demanda e a carência de recursos, no âmbito 
político, de comunicação, cultural, ético e epistemoló-
gico (CAMPOS; DOMITTI, 2007), e que configuram 
barreiras a todos os profissionais, incluindo os fisiotera-
peutas. No caso desses profissionais, são escassos os re-
latos quanto a tais experiências e discussões conceituais 
sobre a importância de suas ações no matriciamento. 
Essa lacuna necessita ser sanada, para que a prática da 
fisioterapia na AB seja constituída de fato, bem como se 
defina suas relações com outros promotores da saúde e 
seu real foco de atuação.

Apesar dos problemas citados, essa nova organi-
zação cria as condições para a definitiva incorporação 
desse tipo de atendimento, por facilitar a interlocução 
multiprofissional e a gestão do procedimento e tais 
atividades têm envolvido a orientação aos familiares, 
auxílio no manuseio da criança doente e prevenção de 
enfermidades comuns desta faixa etária. Porém, por 
não haver uma descrição sistematizada da atuação deste 

profissional na AB com enfoque na saúde da criança 
e do adolescente, houve o interesse em apresentar essa 
proposta.

Conclusão

A proposta de atuação do fisioterapeuta na rede bási-
ca de saúde aqui apresentada sistematiza a participação 
deste profissional na equipe multiprofissional, de forma 
transdisciplinar e horizontal, além de caracterizar sua 
função, que não se restringe apenas à reabilitação, mas 
também à promoção da saúde, conforme rege o SUS. 
Por se tratar de uma proposta organizada de inserção 
deste profissional no nível primário de atenção, pode 
não só beneficiar o sistema, reduzindo a sobrecarga nos 
níveis secundário e terciário de assistência, como tam-
bém viabilizar o acesso da criança e do adolescente à 
fisioterapia.
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Influência da assistência de enfermagem na prática da 
amamentação no puerpério imediato*

Influence of nursing care in the practice of the breastfeeding in the immediate postpartum
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RESUMO Com o objetivo de compreender a prática do enfermeiro, como suporte social, 
em relação ao aleitamento materno, esta pesquisa qualitativa investigou 16 mulheres que 
viveram a amamentação. Com roteiro estruturado, os dados foram coletados, analisados 
através da temática tradicional e discutidos à luz da literatura. Os resultados revelam que, 
para a maioria das entrevistadas, a contribuição da enfermeira não foi satisfatória, pois 
esteve ausente no enfrentamento das dificuldades, resultando no desmame precoce. Al-
mejamos que haja assistência de enfermagem no puerpério imediato com ações comuni-
tárias de promoção à saúde, a fim atingir o recomendado pelo Ministério da Saúde, acerca 
da amamentação.

PALAVRAS CHAVE: Aleitamento materno; assistência de enfermagem; desmame.

ABSTRACT In order to understand the practice of the nurse, as social support in relation to 

breastfeeding, this qualitative research investigated 16 women who experienced breastfeeding. 

With a structured script the data were collected, analyzed by the traditional theme and discus-

sed in light of the literature. The results reveal that, for most women surveyed, the contribution 

of the nurse was not satisfactory because she was absent facing the difficulties, resulting in pre-

mature weaning. We desire that the nursing care in the postpartum, be reality, and community 

actions to promote health in order to achieve the recommended by the Ministry of Health regar-

ding breastfeeding be developed.

KEYWORDS: Breast feeding; nursing care; weaning.

1 Especialista em Enfermagem do Trabalho 
pelas Faculdades Integradas de Patos (FIP) – 
Patos (PB), Brasil.
kadydjarapc@hotmail.com 

2 Pós-doutoranda pela Faculdade de 
Medicina do ABC - Santo André (SP), Brasil. 
Professora associado II da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG) – 
Cajazeiras (PB), Brasil. 
carmofarias@hotmail.com 

3 Especialista em Enfermagem do Trabalho 
pelas Faculdades Integradas de Patos (FIP) – 
Patos (PB), Brasil. 
wanderson180487@hotmail.com 

* Parte da monografia – Prática da amamentação analisada sob a influência da assistência de enfermagem no puerpério imediato, 
apresentada à Coordenação em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em 02 dez. 2011.



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 130-138, jan./mar. 2013 131

BATISTA, K. R. A.; FARIAS, M. C. A. D.; MELO, W. S. N.   •   Influência da assistência de enfermagem na prática da amamentação no puerpério imediato

Introdução 

A prática do aleitamento materno está relacionada a 
fatores de ordem física, psicológica e social, sendo reco-
nhecida a influência dos profissionais de saúde envolvi-
dos neste processo (MARINHO; LEAL, 2004).

A partir de 1981, o Brasil passou por importantes 
transformações sociais no cenário do aleitamento ma-
terno, com o desenvolvimento de uma política estatal, 
estabelecida pelo Ministério da Saúde, focada na temá-
tica específica para o setor saúde (SYDRONIO, 2006). 
Entretanto, não obstante o incentivo à amamentação e 
a sua comprovada importância, o desmame precoce é 
uma realidade ainda predominante.

Supõe-se que uma das justificativas para essa re-
alidade seja o fato de os profissionais de saúde terem 
atitudes e discursos favoráveis ao ato de amamentar, 
mas muitas vezes não estão próximos, vivenciando os 
momentos de (in)sucesso da mulher no processo de 
lactação. O enfermeiro é o profissional que deve ser 
capaz de identificar e oportunizar momentos educati-
vos, facilitando a amamentação, o diagnóstico e o trata-
mento adequados, considerando ser ele capacitado em 
aleitamento materno, e que poderá atuar junto à po-
pulação, não somente prestando assistência, mas tam-
bém na promoção e educação continuada, de forma 
efetiva (AMORIM; ANDRADE, 2009). Desta forma, 
ter como estratégia a promoção da saúde, reconhecendo 
que, entre outros princípios, educação e alimentação são 
fundamentais; e que deve propiciar, sobretudo, o fortale-
cimento das ações comunitárias e o desenvolvimento de 
habilidades pessoais (TEMPORÃO; PENELLO, 2010).

Nesse sentido, esta pesquisa justifica-se pela im-
portância de verificar a prática dos profissionais de 
enfermagem relacionada ao aleitamento materno, no 
período gravídico e puerperal, especificamente, se é rea-
lizada visita domiciliar no puerpério imediato, com ati-
vidade de apoio e incentivo à amamentação. Teve como 
objetivo geral: compreender a influência da assistência 
de enfermagem, como suporte social, em relação ao 
aleitamento materno, no município de Cajazeiras (PB); 
e objetivos específicos: analisar como os enfermeiros 
promovem, incentivam e apoiam o aleitamento ma-
terno durante a assistência de enfermagem no período 

gravídico puerperal e identificar a ocorrência/enfoque 
da visita domiciliar realizada pelo enfermeiro à mulher 
no pós-parto imediato.

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma pesquisa explorató-
ria, com abordagem qualitativa, que foi realizada em 
uma unidade de saúde do município de Cajazeiras, na 
Paraíba. Participaram do estudo dezesseis mulheres que 
tiveram filhos no primeiro semestre de 2011 e realiza-
ram consultas de pré-natal e de puerpério imediato na 
referida unidade. A idade das entrevistadas variou entre 
18 a 37 anos; e as com idade entre18 a 24 anos foram 
consideradas as mais jovens, pois algumas estavam na 
adolescência e outras na transição para a faze adulta, 
conforme o estabelecido pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) (adolescente – 10 a 19 anos) e pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) (adultos jovens 
– 20 a 24 anos) (EISENSTEIN, 2004).

Seguindo os aspectos éticos para pesquisa envol-
vendo seres humanos, as mulheres concordaram em 
participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Os sujeitos do 
estudo foram identificados em seus discursos através da 
codificação Entrevista 1 a Entrevista 16, na sequência 
das entrevistas, a fim de preservar o anonimato. Ressal-
tando que o projeto desta pesquisa foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Estadual 
da Paraíba (CAAE 0515.0.133.000-11).

A coleta de dados foi realizada no domicílio das 
pesquisadas, mediante entrevista, tendo como instru-
mento um roteiro estruturado, contendo questões ob-
jetivas e subjetivas abordando os fatores relacionados à 
prática da amamentação. Dentre as questões que nor-
tearam a entrevista, destacam-se: durante o pré-natal, 
que atividade foi realizada pelo enfermeiro que incen-
tivasse o aleitamento materno? Em qual momento da 
gestação ele lhe incentivou sobre aleitamento materno? 
Com quantos dias pós-parto o enfermeiro realizou visi-
ta domiciliar? Qual foi o enfoque dessa visita? Se você 
tivesse que eleger uma pessoa que foi ou ainda é muito 
importante para o sucesso da amamentação, qual seria?
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Os dados foram analisados por meio da forma te-
mática tradicional, que trabalha com o recorte do tex-
to em unidades de registro, que podem ser uma pala-
vra, uma frase ou um tema, realizando a classificação e 
agregação dos dados (MINAYO, 2010). As temáticas 
emergentes (Incentivo ao aleitamento materno; Visi-
ta domiciliar no puerpério: realização e enfoque; O 
suporte social para a amamentação a partir das entre-
vistas) foram discutidas à luz da literatura pertinente.

Resultados e Discussão

Caracterizando as pesquisadas
Participaram desta pesquisa 16 mulheres. Quanto à 
idade, quatro mulheres tinham entre 25 e 37 anos; 
e doze, 18 a 24 anos. O tempo médio de aleitamen-
to exclusivo entre elas foi de 150 dias e de 180 dias 
para aleitamento materno com complementação. 
Tais achados são contrários ao estudo de Chaves et al. 
(2007), em que afirmam que mães nessa faixa etária 
amamentam por um tempo menor que mães mais 
adultas, uma vez que verificaram a mediana de aleita-
mento exclusivo de 90 dias e de aleitamento materno 
acompanhado de complemento, 120 dias.

Com relação ao grau de escolaridade, nove mu-
lheres relataram de 6 a 11 anos de estudo e sete com 
12 a 15 anos, revelando que, no geral, a escolaridade 
das pesquisadas era satisfatória para se alcançar uma 
melhor compreensão acerca dos benefícios da práti-
ca da amamentação. Como afirmam Coelho Junior e 
Borges-Andrade (2011), quanto maior o grau de ins-
trução, maior a apreensão e desempenho da informa-
ção recebida.

Quanto à profissão, dez mulheres eram do lar, 
cinco tinham outras profissões e uma era agricultora. 
O fato de o maior número de entrevistadas ser do lar 
é considerado positivo para a prática da amamentação 
exclusiva e, também, pode contribuir para um melhor 
cuidado com seus filhos, comparado com mães que 
trabalham fora do lar. Entretanto, não apontamos que 
o trabalho seja, necessariamente, incompatível com 
a prática do aleitamento materno, uma vez que exis-
tem alternativas como a ordenha manual e a licença 

maternidade, para possibilitar à mãe uma maior dedi-
cação ao seu filho e propiciar a prática do aleitamento 
materno.

Com relação ao estado civil das mulheres, onze 
eram casadas e cinco solteiras. Tal fato é considerado 
positivo, pois a presença do companheiro pode favo-
recer a prática da amamentação, principalmente se ele 
incentivar, apoiar e ajudar nas tarefas em geral, tanto 
da casa, como nos cuidados com o filho.

A renda marcante entre as mulheres foi de 1 a 
2 salários mínimos; e onze delas moravam com mais 
de três pessoas. Porém, apenas uma pessoa contribuía 
com a renda total da família. O fator renda e tempo 
de amamentação foram inversamente proporcionais, 
nesta investigação, pois percebemos que as famílias 
cujas mães amamentaram seus filhos por menos tem-
po apresentaram renda mais alta.

Assistência de enfermagem na prática da 
amamentação
Neste item buscamos, a partir das respostas das pes-
quisadas às questões que nortearam as entrevistas, 
compreender a influência da assistência de enferma-
gem, como suporte social, em relação ao aleitamen-
to materno. A partir dos textos resultantes das entre-
vistas, emergiram as seguintes temáticas: Incentivo 
ao aleitamento materno; Visita domiciliar no puer-
pério: realização e enfoque; O suporte social para a 
amamentação.

Incentivo ao aleitamento materno 
No tocante à prática do enfermeiro com relação ao 
incentivo, apoio e promoção do aleitamento mater-
no (AM), segundo os depoimentos das mulheres en-
trevistadas, somente 7 (sete) referiram ter recebido 
orientações no pré-natal, no momento mais indicado 
e conveniente, que corresponde especialmente ao 3º 
trimestre de gestação, conforme ilustrado nas falas das 
entrevistadas 6 e 8, a seguir:

Ela me orientou foi mais pro fim da gravidez. 
(Entrevista 6).
Quando a enfermeira veio me dizer alguma 
coisa, foi pra perto de ter. (Entrevista 8).
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O fato de nem todas as mulheres serem orientadas 
sobre o AM no pré-natal também foi observado no es-
tudo de Demitto et al. (2010), realizado no município 
de Maringá, com uma população de 21 mulheres, das 
quais, apenas 6 (seis) foram orientadas por enfermeiros.

Tal evidência é preocupante, considerando que, 
para uma efetiva assistência de enfermagem à mulher 
durante o puerpério, de forma a promover sua adapta-
ção às peculiaridades desse período, é primordial uma 
interação entre ela e o(a) cuidador(a); e que o processo 
de cuidar seja iniciado ainda durante a gestação e forta-
lecido no pós-parto (RODRIGUES et al., 2006).

Entre as 16 pesquisadas, 9 (nove) relataram não ter 
recebido orientações em nenhum momento da gestação 
sobre a importância do aleitamento materno, como 
ilustrado nas falas das entrevistadas 4 e 10, a seguir:

A enfermeira não fez nada não, em nenhum 
momento mesmo. (Entrevista 4).
Na realidade, não teve nada de orientação não. 
(Entrevista 10).

Durante as entrevistas, algumas mulheres de-
monstraram insatisfação com a assistência de enferma-
gem, no tocante à orientação e apoio ao aleitamento 
materno.

Acerca do conhecimento sobre a temática, a maio-
ria das mulheres que referiu ter algum conhecimento 
sobre o assunto informou que tinha sido adquirido 
através de vizinhos, familiares e agentes comunitários 
de saúde.

A prática do AM é apontada como prevenção de 
mais de 6 milhões de mortes em crianças menores de 
12 meses, a cada ano. Se a amamentação fosse praticada 
universalmente, mais de 2 milhões de mortes poderiam 
ser evitadas. De acordo com Cruz et al. (2010), para 
que haja êxito na prática do aleitamento materno, as 
mães necessitam de apoio permanente durante a gra-
videz, nas consultas de pré-natal e após o parto, não só 
das suas famílias e amigos, como também e, principal-
mente, dos profissionais.

Lins et al. (2006) afirmam que o trabalho sobre 
orientação e incentivo ao aleitamento materno exclu-
sivo deve ser iniciado no começo da gestação, desde as 

primeiras consultas de pré-natal, dando mais ênfase ao 
assunto a partir do sétimo mês de gestação, uma vez 
que no inicio da gravidez a preocupação está focada 
nos exames, sexo da criança, na alimentação da mãe, 
entre outros.

Visita domiciliar no puerpério: realização e enfoque
Uma das atividades inerentes à Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF) é a visita domiciliar (VD), que proporcio-
na ao profissional um maior contato com o espaço da 
família e, assim, identifica suas principais necessidades 
(DRULLA et al., 2009).

A esse respeito, é recomendado ao enfermeiro 
realizar a VD após o parto, de preferência imediata-
mente e nos primeiros dias, para que o aleitamento 
materno seja iniciado o mais precoce possível, auxi-
liando, assim, as mães nas primeiras mamadas do 
recém-nascido. O enfermeiro deve estar disponível, 
observando como está sendo a pega do recém-nascido, 
e respondendo a perguntas quanto ao aleitamento ma-
terno e demais intercorrências que surgirem (SILVA; 
KROST, 2009).

Nessa pesquisa, observamos, pelos relatos das 
mulheres, que a visita domiciliar realizada por enfer-
meiros não foi satisfatória, uma vez que apenas duas 
mulheres relataram ter recebido essa visita, conforme 
relatos das entrevistadas 1 e 13, a seguir. Fato preocu-
pante, pois a VD nesse momento é de fundamental 
importância para a promoção à saúde da criança e in-
centivo à prática do AM.

(...), ganhei num dia, com dois dias fui pra 
casa, aí no outro ela veio aqui em casa, no 4º 
dia. (Entrevista 1).
Com uns 15 dias ela veio aqui. (Entrevista 13).

No campo da atenção profissional da enferma-
gem, em particular, sublinha-se a importância do 
acompanhamento puerperal, especialmente no que 
se refere ao apoio necessário à mulher e atenção às 
suas necessidades (SOUZA et al., 2008). Contra-
riamente, encontramos oito mulheres que não rece-
beram visitas após o parto, o que está ilustrado nos 
relatos a seguir: 
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A mim mesmo não, nenhum dia, ninguém veio 
aqui não. (Entrevista 6).
Não, ela não chegou a fazer visita a mim nenhu-
ma vez (...). (Entrevista 5).

Como expresso nos discursos das Entrevistas 5 e 6, a 
VD não existiu para essas mulheres, pelo menos sendo re-
alizada pela equipe de enfermagem. Salientando que essas 
mulheres enfrentaram dificuldades com a amamentação e 
não amamentaram 120 dias completos. Tal evidência tal-
vez pudesse ter sido evitada se tivesse havido o acompa-
nhamento do profissional de enfermagem, incentivando 
e ajudando em suas principais dificuldades, fato que não 
aconteceu, e logo vieram a desmamar. Este achado coadu-
na a afirmativa de Parizotto e Zorzi (2008), de que um dos 
fatores de risco que se destaca para o desmame é exatamen-
te poucas visitas domiciliares ou nenhuma.

Observamos, também, que a maioria das visitas, 
quando aconteceu após o parto, foi realizada por Agen-
tes Comunitários de Saúde (ACS), conferindo um total 
de seis entrevistadas, como ilustrado nos depoimentos a 
seguir:

A enfermeira nunca veio não, quem veio com uns 
5 dias foi a ACS. (Entrevista 16).
A ACS quem fez, mais ou menos na segunda se-
mana que voltei do hospital. (Entrevista 2).

Tal achado merece destaque, pois a visita domiciliar 
dos agentes comunitários de saúde, no último mês de ges-
tação e na primeira semana de vida da criança, é uma ação 
prioritária de vigilância à saúde da mãe e do bebê, e é de 
fundamental importância para o incentivo, orientação e 
apoio à amamentação (BRASIL, 2004).

Ao questionar às mulheres acerca do enfoque dado 
pelos ACS durante as visitas, observamos que algumas fi-
caram satisfeitas com a assistência prestada pelo ACS, uma 
vez que responderam suas dúvidas, ensinaram mais sobre 
a prática de amamentar, entre outros, conforme relatos a 
seguir:

Foi pra saber se tava amamentando, se a crian-
ça tava bem. Ensinou também como botava o 
menino pra mamar. (Entrevista 9).

Esta satisfação evidenciada na entrevista 9 confir-
ma a importância do trabalho do ACS, pois ele sem-
pre mantém contato direto com as mães e pode ainda 
orientar sobre os benefícios do leite materno. Entre-
tanto, estudos comprovam que esses profissionais nem 
sempre têm sustentação científica para abordar questões 
mais complexas e, às vezes, não podem oferecer o su-
porte adequado às mães com alguma dificuldade em 
amamentar. Por isso, é necessária uma capacitação para 
um embasamento mais científico desses profissionais 
(VASCONCELOS, 2009).

O suporte social para a amamentação
A amamentação é uma arte a ser apoiada, aprendida e 
ensinada, não só pelos profissionais de saúde, mas pela 
sociedade como um todo, destacando-se o papel da fa-
mília. Como afirmam Teixeira et al. (2011), cada pes-
soa na família tem características próprias, mas, para se 
manter a harmonia no processo de aleitamento mater-
no, faz-se necessário uma troca de experiências, vivên-
cias e conhecimentos, uma harmonia de relação fami-
liar, cujo objetivo é o sucesso do aleitamento materno.

Na prática, temos percebido que a nutriz sempre 
elege um membro familiar, geralmente um mais velho, 
mais experiente e, particularmente, que já tenha viven-
ciado a maternidade, o que gera confiança, apoio e tro-
ca de informações necessárias. Nesse sentido, Barreira 
e Machado (2004) apontaram a avó materna como a 
pessoa escolhida, o que se assemelhou ao nosso estudo, 
em que foram identificadas 8 (oito) mulheres com o 
mesmo relato, como ilustramos a seguir: 

Se não fosse minha mãe eu não teria nem co-
meçado a amamentar. (Entrevista 1).
Minha mãe foi quem fez tudo pra eu dar de 
mamar, me incentivava muito, dizia que era 
bom pra mim e pro meu filho. (Entrevista 12).

O apoio e o incentivo à amamentação podem vir 
50% de suas mães e 20% de sogras. Os demais 30% 
restantes envolvem irmãs, cunhadas, primas e maridos, 
demonstrando que as avós representam a maior for-
ça dentre os familiares no processo de amamentação 
(BARREIRA; MACHADO, 2004).
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Contrariamente, Susin et al. (2005), em pesquisa 
com 601 mães de Porto Alegre, encontraram que a au-
sência de contato diariamente com a avó materna foi 
um fator que contribuiu para a manutenção da ama-
mentação por um período de seis meses. As autoras 
afirmaram que as avós podiam influenciar negativa-
mente na amamentação, tanto na duração, quanto na 
exclusividade.

Zanin e Schacker (2010) afirmam que as mães 
das nutrizes percebem a prática do aleitamento ma-
terno como uma herança transmitida de uma geração 
para outra; de mãe para filha, que é identificada a par-
tir dos comportamentos repetitivos. Assim sendo, a 
influência da avó pode provocar repercussões positivas 
ou não no processo de amamentação de seus netos.

É evidenciado que o saber dos mais velhos, da-
queles em quem a família confia sua herança cultural, 
tem papel de respeito e gratidão. Tal saber é valorizado 
e inserido nas ações de cuidado em continuação à his-
tória familiar. Deste modo, sua influência ou não para 
o aleitamento materno tem valor na organização da 
estrutura familiar, perpetuando ou não esta prática de 
cuidados à saúde (TEXEIRA et al., 2011). 

No nosso estudo destacou-se também a influên-
cia do companheiro para 4 (quatro) mulheres, acerca 
do apoio na prática da amamentação, como visto a 
seguir:

Todos me ajudaram, mas meu marido me 
ajudava muito mesmo. (Entrevista 2). 
Se não fosse o pai do meu filho, me ajudando 
toda noite, talvez eu não tivesse conseguido. 
(Entrevista 5).

Nos depoimentos das mulheres 2 e 5, observa-
mos que os companheiros foram muito participativos 
no apoio ao aleitamento materno exclusivo. O alei-
tamento materno, na maioria das culturas, tem sido 
considerado pela sociedade responsabilidade exclu-
sivamente da mulher. Entretanto, no nosso estudo 
foram encontrados depoimentos onde as mulheres 
relataram sobre a importância do apoio do marido/
pai no incentivo à prática da amamentação. Carvalho 
(2003) afirma que o pai deve ter um papel importante 

na divisão de responsabilidade, desde os primeiros dias 
de nascimento da criança.

Segundo Costa (2007), essa nova concepção da 
participação mais efetiva dos homens no cotidiano fa-
miliar, particularmente no cuidado para com a criança, 
vem sendo comumente veiculada como a “nova paterni-
dade”. A esse respeito, Jardim e Costa (2009) afirmam 
que essa nova paternidade inclui não apenas o suporte 
econômico de sustentação da família, mas também a 
expressão de sentimentos e a participação em todos os 
aspectos do cotidiano familiar, incluindo os cuidados 
com o bebê e o seu desenvolvimento. 

No entanto, é necessário enfatizar que, além do 
apoio familiar influenciar na prática da amamentação, 
os profissionais de saúde também se destacam no vín-
culo afetivo estabelecido desde as primeiras consultas 
de pré-natal até as consultas puerperais, como principal 
aproximação e abertura para a confiança depositada nos 
mesmos e, assim, contribuírem para o sucesso da práti-
ca da amamentação.

Com relação à ajuda da enfermeira, apenas duas 
mulheres se pronunciaram, o que está ilustrado nos de-
poimentos a seguir: 

Quem me ajudou muito foi a enfermeira. 
(Entrevista 15).
Pra mim, quem me ajudou muito foi a enfer-
meira do banco de leite. (Entrevista 16).

Embora tenha havido satisfação entre as mulheres 
15 e 16, observamos que a maioria das entrevistadas 
não recebeu orientações, nem tampouco a visita do-
miciliar da enfermeira. Nesse sentido, Marasquin et al. 
(2004) afirmam que ainda há muito para ser feito em 
relação à assistência de enfermagem direcionada à prá-
tica do aleitamento materno. 

Desse modo, justifica-se a necessidade de o pro-
fissional se colocar disponível em compartilhar as inú-
meras situações que envolvem a experiência da mulher 
em amamentar, e compreendê-la em todas as dimen-
sões do ser mulher (LEITE et al., 2004). Amamentar 
engloba crenças, tabus, experiências que muitas vezes 
contribuem de forma negativa para efetivação da ama-
mentação; surge aí a necessidade do profissional atuar 



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 130-138, jan./mar. 2013136

BATISTA, K. R. A.; FARIAS, M. C. A. D.; MELO, W. S. N.   •   Influência da assistência de enfermagem na prática da amamentação no puerpério imediato

ajudando a enfrentar essas situações, transmitindo confiança 
e segurança.

Para tanto, ao enfermeiro cabe procurar capacitar-se 
em aleitamento materno para atuar junto à população, não 
somente prestando assistência, mas na promoção e educa-
ção continuada. De acordo com o nosso estudo, podemos 
perceber que ainda falta muito para atingir essa qualificação. 
Ao serem questionadas se tinham alguma sugestão para o 
desenvolvimento da assistência ofertada a elas, algumas mu-
lheres relataram que poderia ser melhorada, conforme ilus-
trado nas falas das entrevistadas 3 e 6, a seguir:

Era bom que explicasse mais, porque foi muito 
pouco. (Entrevista 6).
Então, a enfermeira deveria ter vindo visitar, obser-
var mais. (Entrevista 3).

A importância do profissional de enfermagem é in-
discutível, pois ele tem certa autonomia para desenvolver 
uma melhor assistência voltada às gestantes e puérperas, 
não apenas para diminuir os altos índices de desmame, 
mas, sobretudo, tornar este ato uma experiência saudável e 
prazerosa. Durante as entrevistas, pudemos apreender cer-
to descontentamento em relação à assistência direcionada 
a elas, pois, com relação ao aleitamento materno exclusivo, 
ocorreram casos de desmame precoce por razões facilmen-
te controláveis.

Os resultados obtidos mostraram que o tempo de 
amamentação está bem abaixo do recomendado pelo 
Ministério da Saúde, sendo comprovada a necessidade 
de maior conscientização dos profissionais em preparar 
as mães durante o pré-natal e priorizar a assistência no 
puerpério imediato, realizando visita domiciliar, aconse-
lhamento, acolhimento. Enfim, prestar assistência qua-
lificada à mãe no puerpério imediato, considerando esta 
ser uma medida de extrema importância para o aumento 
dos índices de aleitamento materno infantil (ADAMS; 
RODRIGUES, 2010).

Conclusões

O aleitamento materno é considerado a nutrição ideal 
para todos os bebês, sendo indiscutível sua importância 

para a saúde da criança, uma vez que oferece proteção 
imunológica.

A partir dessa pesquisa, nos foi possível compreender 
a influência da assistência de enfermagem na prática da 
amamentação no puerpério imediato; identificamos como 
se deu a frequência de visitas realizadas pelos profissionais 
da saúde da Estratégia Saúde da Família às puérperas e 
qual foi o enfoque dessa visita, quando aconteceu.

No tocante ao incentivo à prática da amamentação 
exclusiva por parte dos profissionais de enfermagem, per-
cebemos que essa contribuição não foi satisfatória, uma 
vez que as mulheres participantes relataram que passa-
ram por dificuldades, às vezes de fácil solução, mas como 
não houve apoio e incentivo, acabaram abandonando a 
amamentação.

Partindo do princípio que o puerpério imediato é 
decisivo para o sucesso da amamentação, pois é quando as 
mães enfrentam as maiores dificuldades com o aleitamen-
to materno, a adaptação da mãe ao recém-nascido e vice-
versa, os cuidados em geral, etc., esta pesquisa evidenciou 
que nesta fase houve certo distanciamento do enfermeiro 
como suporte social capacitado.

Assim, é importante que o profissional de enferma-
gem realize mais visitas domiciliares, não apenas focadas em 
aspectos do exame físico, a exemplo de verificar pressão ar-
terial, mas que, próximo à população, crie vínculo profissio-
nal/afetivo qualificado, gerador de confiança, para que a po-
pulação sinta-se à vontade e então partilhe suas dificuldades, 
angústias, medos e que estes possam ser superados. Enfim, 
que a visita domiciliar seja um instrumento cotidiano para 
ações de promoção da saúde, na qual o profissional esteja 
atento às especificidades e particularidades de cada família.

Ademais, faz-se necessária a implantação de ações de 
educação e incentivo ao aleitamento materno na Unidade 
Básica de Saúde, possibilitando maiores oportunidades de 
divulgar e promover o aleitamento materno, incentivando 
as mães a amamentarem seus filhos. Desta forma, poder 
contribuir para a diminuição do índice de desmame precoce.

Frente ao exposto, esta pesquisa evidencia que 
a assistência de enfermagem prestada às mães que 
estão no processo de aleitamento materno ainda 
é insuficiente para garantir uma prática adequada 
de amamentação, como preconiza o Ministério da 
Saúde.
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SUS: uma revisão narrativa

Social control and popular participation as a guideline of SUS: a narrative review 
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RESUMO Os movimentos sociais ocorridos durante a década de 80 na busca por um Es-
tado democrático aos serviços de saúde impulsionaram a modificação do modelo vigente 
de controle social da época que culminou com a criação do SUS a partir da Constituição 
Federativa de 1988. O objetivo deste texto é realizar uma análise deste modelo de partici-
pação popular e controle social no SUS, bem como favorecer reflexões aos atores envolvi-
dos neste cenário, através de uma pesquisa narrativa baseada em publicações relevantes 
produzidas no Brasil nos últimos 11 anos. É insuficiente o controle social estar apenas na 
lei, é preciso que este aconteça na prática. Entretanto, a sociedade civil, ainda não ocupa 
de forma efetiva esses espaços de participação.

PALAVRAS CHAVE: Participação popular; controle social; Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT The social movements that occurred during the 80s seeking for a democratic State 

to the health services stimulated the modification of the current model of social control of the 

time that led to the creation of SUS as of the 1988 Federal Constitution. This text’s objective is to 

perform an analysis of this model of popular participation and social control on SUS, as well 

as to favor reflections to the involved actors in this scenario, through a narrative review based 

on relevant publications produced in Brazil on the last 11 years. It is not enough for the social 

control to be only in law, it is necessary that it takes place in practice. However, the civil society 

still doesn’t effectively occupy these participation spaces.
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Introdução 

O processo de criação do SUS teve início a partir das 
definições legais estabelecidas pela nova Constituição 
Federal do Brasil de 1988, sendo consolidado e regu-
lamentado com as Leis Orgânicas da Saúde (LOA), n° 
8080/90 e n° 8.142/90, sendo estabelecidas nestas as di-
retrizes e normas que direcionam o novo sistema de saú-
de, bem como aspectos relacionados a sua organização 
e funcionamento, critérios de repasses para os estados e 
municípios além de disciplinar o controle social no SUS 
em conformidade com as representações dos critérios 
estaduais e municipais de saúde (FINKELMAN, 2002; 
FARIA, 2003; SOUZA, 2003).

O SUS nos trouxe a ampliação da assistência à 
saúde para a coletividade, possibilitando, com isso, um 
novo olhar às ações, serviços e práticas assistenciais. 
Sendo estas norteadas pelos princípios e diretrizes: 
Universalidade de acesso aos serviços de saúde; Inte-
gralidade da assistência; Equidade; Descentralização 
Político-administrativa; Participação da comunidade; 
regionalização e hierarquização (REIS, 2003). A par-
ticipação popular e o controle social em saúde, dentre 
os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), desta-
cam-se como de grande relevância social e política, pois 
se constituem na garantia de que a população partici-
pará do processo de formulação e controle das políticas 
públicas de saúde. No Brasil, o controle social se refere 
à participação da comunidade no processo decisório 
sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do 
Estado (ARANTES et al., 2007).

Nesse contexto, enfatiza-se a institucionalização 
de espaços de participação da comunidade no cotidiano 
do serviço de saúde, através da garantia da participa-
ção no planejamento do enfrentamento dos problemas 
priorizados, execução e avaliação das ações, processo no 
qual a participação popular deve ser garantida e incen-
tivada (BRASIL, 2006).

Sendo o SUS a primeira política pública no Bra-
sil a adotar constitucionalmente a participação popular 
como um de seus princípios, esta não somente reitera 
o exercício do controle social sob as práticas de saú-
de, mas também evidencia a possibilidade de seu exer-
cício através de outros espaços institucionalizados em 

seu arcabouço jurídico, além dos reconhecidos pela Lei 
Orgânica de saúde de n° 8.142/90, os conselhos e as 
conferências de saúde. Destaca, ainda, as audiências pú-
blicas e outros mecanismos de audiência da sociedade, 
de usuários e de trabalhadores sociais (CONASS, 2003; 
BARBOSA, 2009; COSSETIN, 2010).

Ademais, a Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/1990 
estabelece em seu art. 12 a criação de comissões inter-
setoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 
com o objetivo de articular as políticas públicas relevan-
tes para a saúde. Entretanto, é a Lei n.° 8.142/1990 que 
dispõe sobre a participação social no SUS, definindo que 
a participação popular estará incluída em todas as esferas 
de gestão do SUS. Legitimando assim os interesses da po-
pulação no exercício do controle social (BRASIL, 2009).

Essa perspectiva é considerada uma das formas 
mais avançadas de democracia, pois determina uma 
nova relação entre o Estado e a sociedade, de maneira 
que as decisões sobre as ações na saúde deverão ser nego-
ciadas com os representantes da sociedade, uma vez que 
eles conhecem a realidade da saúde das comunidades.

Amiúde, as condições necessárias para que se pro-
mova a democratização da gestão pública em saúde se 
debruça com a discussão em torno do controle social 
em saúde.

O presente estudo tem como objetivo realizar 
uma análise do modelo vigente de participação popular 
e controle social no SUS e ainda elucidar questões que 
permitirão entender melhor a participação e o controle 
social, bem como favorecer algumas reflexões a todos os 
atores envolvidos no cenário do SUS. 

Método

Para a elaboração deste trabalho, utilizou-se pesquisa 
bibliográfica, com estudo descritivo que analisou teses, 
dissertações e artigos científicos sobre o tema, produzi-
dos no Brasil durante o período de 2000 a 2011.

Considerando o objeto do estudo, inicialmente 
os artigos referentes à temática abordada foram pes-
quisados no banco de dados das bibliotecas eletrônicas 
SciELO, LILACS e Medline, no período de setembro 
de 2011 a janeiro de 2012. Para tanto, utilizou-se os 
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seguintes descritores: participação popular, controle so-
cial em saúde, participação comunitária no SUS.

Os critérios de inclusão foram: artigos cujo tema 
central era controle social e participação popular.  Fo-
ram identificadas 104 publicações que foram incluídas 
de acordo com os critérios adotados neste estudo.  Após 
a leitura dos resultados, verificou-se que somente 36 ar-
tigos eram de interesse do objeto de estudo proposto.  

Participação e Controle Social

Após um longo período no qual a população viveu sob 
um estado ditatorial, com a centralização das decisões, o 
tecnicismo e o autoritarismo, durante a década de 1980 
ocorreu uma abertura democrática que reconhece a ne-
cessidade de revisão do modelo de saúde vigente na épo-
ca, com propostas discutidas em ampliar a participação 
popular nas decisões e descentralizar a gestão pública em 
saúde, com vistas a aproximar as decisões do Estado ao 
cotidiano dos cidadãos brasileiros (DALLARI, 2000; 
SCHNEIDER et al., 2009; VANDERLEI; ALMEIDA, 
2007).

Nessa perspectiva, a dimensão histórica adquire 
relevância essencial para a compreensão do controle 
social, o que pode provocar reações contraditórias. De 
fato, o controle social foi historicamente exercido pelo 
Estado sobre a sociedade durante muitos anos, na época 
da ditadura militar. 

É oportuno destacar que a ênfase ao controle so-
cial que aqui será dada refere-se às ações que os cidadãos 
exercem para monitorar, fiscalizar, avaliar, interferir na 
gestão estatal e não o inverso. Pois, como vimos, tam-
bém denominam-se controle social as ações do Estado 
para controlar a sociedade, que se dá por meio da legis-
lação, do aparato institucional ou mesmo por meio da 
força.

A organização e mobilização popular realizada na 
década  de  80,  do  século XX,  em prol de um Es-
tado democrático e garantidor do acesso universal aos 
direitos a saúde, coloca em evidência a possibilidade de 
inversão do controle social. Surge, então, a perspecti-
va de um controle da sociedade civil sobre o Estado, 
sendo incorporada pela nova Constituição Federal de 

1988 juntamente com a criação do SUS (CONASS, 
2003). 

A participação popular na gestão da saúde é pre-
vista pela Constituição Federal de 1998, em seu artigo 
198, que trata das diretrizes do SUS: descentralização, 
integralidade e a participação da comunidade. Essas 
diretrizes orientam a organização e o funcionamento 
do sistema, com o intuito de torná-lo mais adequado a 
atender às necessidades da população brasileira (BRA-
SIL, 2006; WENDHAUSEN; BARBOSA; BORBA, 
2006; OLIVEIRA, 2003).

A discussão com ênfase dada ao controle social na 
nova Constituição se expressa em novas diretrizes para a 
efetivação deste por meio de instrumentos normativos e 
da criação legal de espaços institucionais que garantem 
a participação da sociedade civil organizada na fiscaliza-
ção direta do executivo nas três esferas de governo.

Na atualidade, muitas expressões são utilizadas 
corriqueiramente para caracterizar a participação popu-
lar na gestão pública de saúde, a que consta em nossa 
Carta Magna e o termo ‘participação da comunidade 
na saúde’. Porém, iremos utilizar aqui o termo mais co-
mum em nosso meio: ‘controle social’.

Sendo o controle social uma importante ferra-
menta de democratização das organizações, busca-se 
adotar uma série de práticas que efetivem a participação 
da sociedade na gestão (GUIZARDI et al., 2004).

Embora o termo controle social seja o mais utili-
zado, consideramos que se trata de um reducionismo, 
uma vez que este não traduz a amplitude do direito as-
segurado pela nova Constituição Federal de 1988, que 
permite não só o controle e a fiscalização permanente 
da aplicação de recursos públicos. Este também se ma-
nifesta através da ação, onde cidadãos e políticos têm um 
papel social a desempenhar através da execução de suas 
funções, ou ainda através da proposição, onde cidadãos 
participam da formulação de políticas, intervindo em 
decisões e orientando a Administração Pública quanto 
às melhores medidas a serem adotadas com objetivo de 
atender aos legítimos interesses públicos (NOGUEIRA, 
2004; BRASIL, 2011b; MENEZES, 2010).

O preceito constitucional controle social na saúde 
deve ser proposto, estimulado e garantido pelos dirigen-
tes da saúde. Esta proposição é um direito de cidadania, 
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e aqui mais uma vez recorremos à Constituição Cidadã, 
onde lemos em seu parágrafo único de seu Artigo 1º: 
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição” (CNS, 2006a).

Ao transferir poderes a seus representantes, o ci-
dadão define uma carga de participação da sociedade 
nas decisões sobre as políticas públicas, ressaltando que 
estes responderão não apenas aos interesses pessoais e 
sim do coletivo. Isto, por consequência, exige a supe-
ração da tradicional. Assim, ao falar de controle social 
não se pretende apenas que se consigam implantar me-
canismos que reduzam, eliminem ou previnam os des-
perdícios, os desvios e as malversações na aplicação dos 
recursos públicos.

Busca-se assegurar que os gestores públicos se 
comprometam com a excelência na concepção e im-
plementação dos programas, projetos, ações e serviços 
de saúde. De um lado, portanto, o controle tem um 
sentido de vigilância e responsabilização. Do outro, tem 
o sentido de efetividade e compromisso com a coisa 
pública.

A sociedade empreende constantes e intensos mo-
vimentos, cercados de contradições, o que, adicional-
mente, exige que se identifiquem tendências e intenções 
explícitas e implícitas, valorizando nos diferentes mo-
mentos os passos dados na direção do fortalecimento da 
democracia e da justiça social, pois é disso que se trata. 

Tendo em vista que os mecanismos de represen-
tação social não eram mais suficientes para garantir o 
exercício da democracia e os interesses dos cidadãos, 
criaram-se os conselhos de saúde. Previu-se na Cons-
tituição Federativa de 1988 a institucionalização de 
instâncias deliberativas na organização e funcionamen-
to das políticas públicas, denominadas de Conselhos e 
Conferências de Saúde, cuja formação prevê usuários, 
prestadores de serviços e trabalhadores da saúde. 

O princípio que inspirou a criação dessas ins-
tâncias foi a constatação de que a atividade político-
eleitoral era insuficiente para representar uma análise, 
fiscalização e julgamento dos governos. Dessa forma, a 
inserção do controle social reserva-se a grupos popula-
cionais que antes não tinham acesso às decisões gover-
namentais, para que de fato as conheçam, saibam por 

que foram adotadas e as reorientem a partir do reco-
nhecimento de quais são os problemas que devam 
prioritariamente ser enfrentados pela ação pública.

Pois bem, muito se tem escrito sobre a partici-
pação em saúde, ratificando sua necessidade e impor-
tância. Sendo tais práticas exercidas de duas formas: 
a participação institucionalizada, regulamentada pela 
Lei nº 8.142/1990, que na área da saúde se expressa 
nos Conselhos locais, municipais e estaduais e nas 
Conferências de Saúde nos níveis municipal, estadu-
al e nacional, onde atores participam como repre-
sentantes de instituições ou entidades; e a forma não 
institucionalizada, que são as possibilidades de parti-
cipação em toda e qualquer atividade de saúde, desde 
as mais individuais/assistenciais (exemplo: uma con-
sulta) até as mais coletivas/educativas (exemplo: gru-
po educativo) (CAMPOS; WENDHAUSEN, 2007; 
ARANTES et al., 2007; BRASIL, 1990; PEREIRA 
et al., 2004).

Atualmente, os Conselhos e Conferências de 
Saúde são os principais espaços para o exercício da 
participação e do controle social sobre a implemen-
tação das políticas de saúde em todas as esferas gover-
namentais (BRASIL, 2009).

Os Conselhos e Conferências de Saúde são es-
paços privilegiados para a explicitação de necessida-
des e para a prática do exercício da participação e do 
controle social sobre a implementação das políticas 
de saúde nas três instâncias públicas, municipal, es-
tadual e federal (CONASS, 2011; FERRAZ, 2006).

Os Conselhos de Saúde, como meios através 
dos quais a população, de forma autônoma, pode in-
tervir no processo de gestão das políticas públicas, 
para em conjunto com o órgão gestor criar estraté-
gias, controlar, fiscalizar e deliberar sobre as políticas 
públicas em cada esfera do governo, podem se cons-
tituir ainda em espaços  democráticos de  construção  
de  uma  nova  ordem  capaz  de  revigorar  o  sentido  
autêntico de liberdade, democracia e igualdade so-
cial (CONASS, 2011; COTTA; CAZAL; RODRI-
GUES, 2009; SILVA; CRUZ; MELO, 2007).

Apesar de suas contradições e fragilidades, os 
Conselhos têm sua importância, num país como 
o Brasil, em que a cultura de submissão ainda está 
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arraigada na maioria da população e em que o pú-
blico é tratado  como  posse de pequenos grupos de 
privilegiados. 

Inúmeros estudos e pesquisas demonstram a im-
portância dos Conselhos na participação direta na ges-
tão das políticas públicas em saúde. Sua forte presença, 
quantitativa e qualitativa, especialmente na área da de-
fesa dos direitos de crianças, do adolescente, da mu-
lher e do idoso. O que constitui um marco na década 
de 1990, estabelecendo novas regulações e padrões no 
desenvolvimento dessas políticas (TATAGIBA, 2005; 
GOMES, 2003; SANTOS, 2005). 

Militar, com vistas a fortalecer o controle social 
autônomo, paritário, democrático e deliberativo e em 
todas as agências de fiscalização, com vistas na defesa de 
direitos e do bem comum, legitimando os Conselhos de 
Saúde como espaços estratégicos de gestão participati-
va para pactuação e estabelecimento de compromissos 
entre a gestão pública, os trabalhadores e os usuários, 
visando o desenvolvimento e a qualificação dos servi-
ços e das políticas públicas de saúde, como política de 
governança, impactando na melhoria da qualidade de 
vida da população, devem ser uma de nossas metas (PE-
REIRA, 2009; BRASIL, 2011a; KLEBA; WENDAU-
SEN, 2009).

Ao falar das Conferências de Saúde, muitos pen-
sam que é um acontecimento recente, mas na verdade 
elas acontecem há algum tempo. A última edição desse 
evento, a 14ª Conferência Nacional de Saúde, foi divi-
dida em três etapas (municipal, estadual e federal), rea-
lizada em Brasília, entre os dias 30 de novembro e 4 de 
dezembro de 2011. Antes da realização da Conferência 
Nacional Saúde, os municípios e estados devem eleger 
representantes e discutir questões que venham qualifi-
car o debate sobre a realidade do SUS no país nas suas 
conferências preparatórias (CONASS, 2011). Normal-
mente, as Conferências Nacionais de Saúde possuem 
temas centrais que norteiam as discussões e debates. Na 
14ª edição da Conferência o tema central foi: “Todos 
usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pú-
blica, patrimônio do Povo Brasileiro”, o qual contem-
plou vários assuntos que são considerados desafios para 
o sistema. Dentre eles, destacam-se questões como o 
acesso e acolhimento com qualidade; a participação da 

comunidade e o controle social; a política de saúde na 
seguridade social, financiamento; o Pacto pela Saúde e 
as relações público-privadas, com vistas a fortalecer o 
SUS (CONASS, 2011).

Embora esteja prevista na lei, a participação social 
é um processo, em permanente construção, que com-
porta avanços e recuos, e, por muitas vezes, depende 
de ampla mobilização da comunidade na defesa de seus 
direitos.

Barros (1998) trata o controle social sobre a ação 
estatal dentro da perspectiva da democratização dos 
processos decisórios com vistas à construção da cidada-
nia. Destaca que, 

ao longo de décadas, os governos submeteram 
os objetivos de sua ação aos interesses particula-
res de alguns grupos dominantes, sem qualquer 
compromisso com o interesse da coletividade. 
(BARROS, 1998, p.31). 

Neste sentido é que houve a ‘privatização do Es-
tado’. Em contraponto a esta realidade, afirma que a 
concepção de gestão pública do SUS é essencialmen-
te democrática, devendo ser submetida ao controle da 
sociedade.

Raichelis (2000) considera controle social como 
um dos elementos constitutivos da estratégia política da 
esfera pública. Ele 

implica o acesso aos processos que informam de-
cisões da sociedade política, que devem viabili-
zar a participação da sociedade civil organiza-
da na formulação e na revisão das regras que 
conduzem as negociações e arbitragens sobre os 
interesses em jogo, além da fiscalização daque-
las decisões, segundo critérios pactuados.

Na perspectiva de Gramsci (2000, 2002), não 
existe neutralidade no Estado, pois “a unidade histórica 
das classes dirigentes acontece no Estado e a história 
delas é, essencialmente, a história dos grupos de Esta-
dos” (GRAMSCI, 2002, p.139). A articulação dialéti-
ca entre estrutura e superestrutura se expressa na sua 
afirmação “de que não pode existir igualdade política 
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completa e perfeita sem igualdade econômica”, e que 
“o Estado-classe não podia ser a sociedade regulada” 
(GRAMSCI, 2000, p.224).

Segundo Dias (1996), essa visão só é correta do 
ponto de vista liberal, e pensá-la na perspectiva dos tra-
balhadores requer sua articulação com os movimentos 
sociais organizados apreendendo toda a sua contradi-
ção. E, ao colocá-los no centro da luta social, percebe-
se o alcance real da sociedade civil. Dias (1996, p.115) 
afirma que a sociedade civil desmistificada, 

[...] se revela espaço de luta e não mais cená-
rio de pactos sociais. Ela se apresenta agora no 
pleno das suas contradições. Não cabe mais a 
ilusão de que ela é necessariamente progressista 
[...] Também não se está autorizado a falar em 
debilidade da sociedade civil. Débeis, erráticos 
e fragmentários são os instrumentos de inter-
venção classista das classes subalternas nela.

Bravo e Matos (2002) fazem uma análise das qua-
tro posições teóricas e políticas que têm embasado o 
debate sobre os Conselhos de Saúde e o controle so-
cial. A primeira, baseada no aparato teórico de Gramsci 
(2000, 2002), parte da contradição de classe, visuali-
zando os Conselhos como arena de conflitos, em que 
grupos diferentes estão em disputa. Nesta perspectiva, 
o consenso implica dissenso e contradição. A segunda 
baseia-se na concepção de consenso de Habermas e dos 
neo-habermasianos, e considera os Conselhos como es-
paço consensual, em que grupos com diferentes interes-
ses convergem, através de pactuações, para o interesse 
de todos.

 A terceira é influenciada pela visão estruturalista 
althusseriana do marxismo que nega a historicidade e 
a dimensão objetiva do real, analisando o Estado e as 
instituições como aparelhos repressivos da dominação 
burguesa. Nesta perspectiva, os conselhos são concebi-
dos como espaço de cooptação dos movimentos sociais 
pelo poder público, e a saída das entidades deste espa-
ço é recomendada. A quarta posição é a representada 
pela tendência neoconservadora da política que ques-
tiona a democracia participativa, defendendo apenas a 
democracia representativa. Rejeita os Conselhos, por 

considerá-los canais de participação incompatíveis com esta 
última (BRAVO; MATOS, 2002).

Os entraves para a efetividade do controle social so-
bre as políticas públicas também estão em nível macroeco-
nômico e político, dada a predeterminação das definições 
em torno dos orçamentos públicos, especialmente no que 
tange aos gastos sociais, resultantes das negociações com os 
organismos financeiros internacionais em torno das bases 
para o refinanciamento da dívida externa e da contratação 
de novos empréstimos. 

Este limite tem sido determinado pela dinâmica pró-
pria da sociedade do capital, que no seu estágio de crise 
atual necessita que os recursos públicos subsidiem, cada vez 
mais, a reprodução ampliada do capital, em detrimento da 
reprodução do trabalho. É dentro deste limite maior da so-
ciedade do capital que está situado o controle social em sua 
contraditoriedade – o controle da classe dominante para 
manter o seu domínio, e as estratégias de controle das clas-
ses subalternas na busca da construção de sua hegemonia.

Nessa perspectiva, o controle dos segmentos que re-
presentam as classes subalternas sobre as ações do Estado e 
sobre o destino dos recursos públicos torna-se  um desafio 
importante na realidade brasileira para que se criem resis-
tência à redução de políticas de saúde, à sua privatização 
e à sua mercantilização (CORREIA,  2005; GUIZARDI, 
2008).

Dessa forma, buscar fortalecer a gestão participa-
tiva, nas três esferas de governo, contemplando todos os 
componentes da Política Nacional de Gestão Estratégica e 
Participativa, fortalecendo o planejamento estratégico en-
tre todos os setores e os Conselhos de Saúde, no sentido 
de contribuir para articular, mobilizar e estimular a parti-
cipação popular na elaboração e modificação dos termos 
de compromisso do pacto de gestão, para defender o SUS, 
mudança no modelo de atenção e fortalecer a participação 
popular, com vistas a uma atenção à saúde universal e de 
qualidade, são alguns dos objetivos que devemos pleitear 
(CONASS, 2007; CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

Considerações Finais

O Brasil, país de grandes desigualdades sociais, tem pas-
sado por importantes avanços em sua história recente, 
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especificamente no setor saúde. Na década de 1980, 
por força de ampla e diversificada mobilização social, 
passou de um longo período de ditadura para a cons-
trução de um modelo democrático, processo que cul-
minou com a Constituição Federativa de 1988 con-
sagrando e assegurando a ideia da democracia com a 
participação da sociedade civil no controle e na ges-
tão de políticas públicas (controle social), por meio da 
participação popular nos espaços dos Conselhos, das 
Conferências e das audiências públicas, que além de 
permitir que o povo desempenhe seu poder de maneira 
indireta, mediante representantes eleitos, consente que 
este exerça seu poder diretamente, por meio de plebis-
citos, referendos e projetos/ações de iniciativa popular.

No entanto, o que se observa é que a participação 
e o controle social não estão efetivados em plenitude. 
Contribui para isso a falta de informação e a existência 
de interesses múltiplos para que a população não saiba 
que possui direitos e que pode exigi-los.

O controle social não é do Estado ou da socie-
dade civil, mas das classes sociais. Por isso é contra-
ditório, pode ser de uma classe ou de outra, pois a 
sociedade civil enquanto momento do Estado é um 
espaço de luta de classes pela disputa de poder. É a 
partir desta concepção de Estado – com a função de 

manter o consenso além da sua função coercitiva –, 
quando incorpora as demandas das classes subalternas, 
que se abre a possibilidade de o Estado ser controlado 
por essas classes, a depender da correlação de forças 
existente entre os segmentos sociais organizados na 
sociedade civil.

 É preciso que o controle social aconteça na prá-
tica, para que não fique apenas em lei e que a socieda-
de civil ocupe de modo pleno e efetivo esses diversos 
espaços de participação social. 

A sociedade no acompanhamento/fiscalização/
participação da gestão pública em saúde se faz de for-
ma importantíssima, pois pela primeira vez na história 
reuniram-se experiências exitosas na área do controle 
social. Vieram a público iniciativas relevantes que an-
tes estavam isoladas, desenvolvidas por diversos atores: 
associações, movimentos, profissionais, fóruns, setor 
público, conselhos etc. 

Por fim, deixo uma súplica: devemos instituir e 
proporcionar condições para que a democracia parti-
cipativa se efetive na prática e que a sociedade civil se 
torne protagonista nesse processo de controle social 
em políticas públicas de saúde, pleiteando constituir 
um Brasil, como referência mundial, em boas práticas 
na área de fiscalização e controle social em saúde.
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Performance of Specialized Dental Care Centers considering the sociodemographic context 
of municipalities of the Amazonas State (Brazil, 2009)

Fernando José Herkrath1, Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath2, Lívea Nancy Bulcão da Silva Costa3, 
Maria Jacirema Ferreira Gonçalves4

RESUMO O estudo avaliou o cumprimento das metas de desempenho dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO) do estado do Amazonas, utilizando dados secundá-
rios do SIA-SUS, considerando as variáveis estruturais dos estabelecimentos, cobertura da 
atenção básica e indicadores sociodemográficos dos municípios. Treze CEO foram ava-
liados. Um estabelecimento de Manaus e os de Maués e Parintins apresentaram melhor 
desempenho em relação ao Cumprimento Global das Metas. A cobertura das Equipes de 
Saúde Bucal na atenção básica parece não acompanhar o desempenho dos estabeleci-
mentos. Os resultados sugerem que o desempenho dos CEO está relacionado às caracte-
rísticas sociodemográficas dos municípios.

PALAVRAS CHAVE: Serviços de Saúde Bucal; especialidades odontológicas; sistemas de 
informação.

ABSTRACT The study evaluated the compliance of performance goals of the Centers for Den-

tal Specialties of the state of Amazonas, using secondary data from the SIA-SUS, considering 

the structural variables of establishments, comprehensiveness of basic health care and socio-

demographic indicators of municipalities. Thirteen centers were assessed. One establishment 

of  Manaus and the Maués and Parintins showed better performance in relation to the global 

compliance of goals. Coverage of Oral Health Teams in primary care seems not to follow the per-

formance of establishments. The results suggest that the performance of the Centers is related to 

the sociodemographic characteristics of the municipalities.

KEYWORDS: Dental Health Services; dental specialties; information systems.
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Introdução 

A realidade da saúde bucal da população brasileira, ape-
sar do progresso recente, caracteriza-se por ser ainda in-
satisfatória e abaixo dos níveis aceitáveis e preconizados 
pela Organização Mundial de Saúde. Mesmo que o país 
tenha dado um passo importante para a redução da pre-
valência da doença cárie na faixa etária de 12 anos, por 
meio de ações e atividades preventivas, grande parte da 
população adulta e idosa sofre ainda das mazelas dessa 
doença e de outras doenças orais. Aproximadamente 
56% dos idosos são completamente edêntulos, o que 
sugere disponibilidade limitada dos serviços odontoló-
gicos, em especial dos serviços de atenção secundária 
(PINHEIRO; TORRES, 2006; BRASIL, 2004a). Até 
o lançamento do programa Brasil Sorridente, em 2004, 
a assistência odontológica restringia-se quase que exclu-
sivamente aos serviços básicos, com menos de 3,5% dos 
atendimentos odontológicos feitos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) correspondentes a tratamentos especia-
lizados, demonstrando a marginalização e escassez dos 
serviços de atenção secundária (BRASIL, 2004b).

Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualifi-
car a oferta de serviços odontológicos especializados, 
o Ministério da Saúde definiu, inicialmente por meio 
das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, a 
implantação e melhoria de Centros de Referência de 
Especialidades Odontológicas, os atuais Centros de Es-
pecialidades Odontológicas (CEO), regidos pelas nor-
mas estabelecidas na Portaria no 1.570/GM, de 29 de 
julho de 2004 (BRASIL, 2004c), que aborda também 
os requisitos necessários para a implantação e creden-
ciamento dos CEO. Esses centros caracterizam-se por 
serem unidades de referência para as equipes de Saúde 
Bucal da atenção básica, estando sempre integrados ao 
processo de planejamento locorregional, ofertando, de 
acordo com a realidade epidemiológica de cada região e 
município, procedimentos clínicos odontológicos com-
plementares aos realizados no nível da atenção básica, 
com o objetivo de combater a perda de tempo, a lon-
ga espera por procedimentos e a falta de resolução dos 
problemas enfrentados pelos usuários do SUS, que ne-
cessitavam de tratamento odontológico integral. Entre 
os procedimentos especializados ofertados pelos CEO 

incluem-se tratamentos cirúrgicos periodontais, trata-
mento endodônticos e de dentística de maior comple-
xidade, além de procedimentos cirúrgicos compatíveis 
com esse nível de atenção (ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DE SAÚDE; BRASIL, 2006). 

Todavia, em algumas regiões do Brasil, a implan-
tação desses centros ocorre de maneira ainda lenta fren-
te à demanda da população por tais serviços. O estado 
do Amazonas, que possui 62 municípios, oferta poucos 
serviços públicos especializados em saúde bucal, apesar 
das necessidades explicitadas no levantamento epide-
miológico de âmbito nacional em saúde bucal para a 
região (BRASIL, 2004a). Dados do Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério 
da Saúde mostram que apenas 1,3% dos 832 CEO cre-
denciados no Brasil até o início de 2010 localizavam-se 
no Amazonas, representando um estabelecimento para 
aproximadamente 250.000 habitantes, enquanto es-
tados de porte populacional semelhante – embora de 
menor extensão territorial – como Alagoas, Rio Grande 
do Norte, Piauí e Paraíba abrigavam, respectivamente, 
2,0%, 2,5%, 3,1% e 5,2% destes estabelecimentos. 
Nesse cenário, torna-se primordial o conhecimento 
quantitativo e qualitativo dos dados referentes à aten-
ção secundária, para que possa servir de base para co-
nhecimento e melhor organização do serviço, ao mes-
mo tempo em que se torna possível o acompanhamento 
e monitoramento dos serviços. Um importante instru-
mento que pode ser utilizado com este objetivo é o Sis-
tema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de 
Saúde (SIA-SUS), que registra o quantitativo de pro-
cedimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde.

Este estudo teve, portanto, o objetivo de caracte-
rizar a atenção especializada em saúde bucal no estado 
do Amazonas, considerando as características sociode-
mográficas dos municípios que ofertavam o serviço, no 
ano de 2009.

Método

Estudo quantitativo e descritivo no qual foram utili-
zados dados secundários oriundos do banco de dados 
do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 
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Único de Saúde (SIA-SUS), disponíveis no Departa-
mento de Informática do Sistema Único de Saúde (Da-
tasus), com o intuito de obter a quantidade aprovada de 
procedimentos odontológicos ambulatoriais provenien-
tes dos 13 CEO do estado do Amazonas cadastrados no 
CNES, referentes ao período de janeiro a dezembro de 
2009.

Os arquivos com a produção ambulatorial mensal 
do estado do Amazonas foram obtidos no Datasus1, os 
quais foram tabulados por meio do software TabWin, 
versão 3.52, sendo filtrados os procedimentos da pro-
dução ambulatorial mensal de cada CEO cadastrado.

Após a tabulação, os dados foram exportados para 
o programa Microsoft Office Excel® 2003, onde foi fei-
ta organização dos procedimentos de acordo com os 
subgrupos: procedimentos básicos, procedimentos de 
periodontia, procedimentos de endodontia e procedi-
mentos de cirurgia oral menor. Tais subgrupos foram 
assim organizados tendo como base a Portaria no 600/
GM, de 23 de março de 2006, que estabelece as metas 
de desempenho a serem alcançadas para cada tipo de 
CEO (BRASIL, 2006b).

Também em 23 de março de 2006, a Portaria 
no 599/GM (BRASIL, 2006a), em substituição à no 
1.570/GM (BRASIL, 2004c), definiu as características 
das modalidades de CEO. Dessa forma, foram classifi-
cados em Tipo I os que possuíam três cadeiras odonto-
lógicas; Tipo II os que tinham de quatro a seis cadeiras 
odontológicas; e Tipo III os que possuíam mais de sete 
cadeiras odontológicas. Todos os dados estruturais dos 
CEO analisados foram obtidos no CNES. 

Para avaliação de desempenho foi utilizado o in-
dicador desenvolvido por Figueiredo e Goes (2009) 
denominado Cumprimento Global das Metas (CGM), 
correspondente ao quociente entre a quantidade total 
de procedimentos realizados durante n meses de cada 
subgrupo de especialidades odontológicas pelo nú-
mero de procedimentos correspondente à meta deste 
subgrupo por n meses, multiplicado por 100. Quan-
do o cumprimento percentual da meta normatizada 
para cada subgrupo de procedimentos odontológicos 

especializados foi igual ou superior a 100%, conside-
rou-se meta atingida. Conforme estabelecido pelo indi-
cador CGM, o desempenho dos serviços foi classificado 
em: desempenho ruim (CEO que não cumpriram ne-
nhuma ou apenas uma das metas); desempenho regular 
(CEO que cumpriram duas metas); desempenho bom 
(CEO que cumpriram três metas); e desempenho óti-
mo (CEO que cumpriram todas as quatro metas).

A meta mensal por subgrupo para cada tipo de 
Centro de Especialidades Odontológicas foi definida 
pela Portaria no 600/GM (BRASIL, 2006b): 

a) Centro de Especialidades Odontológicas tipo 
I – 80 procedimentos do subgrupo básico; 60 pro-
cedimentos do subgrupo periodontia; 35 procedi-
mentos do subgrupo endodontia; e 80 procedi-
mentos do subgrupo cirurgia oral menor; 

b) Centro de Especialidades Odontológicas tipo 
II – 110 procedimentos do subgrupo básico; 90 
procedimentos do subgrupo periodontia; 60 pro-
cedimentos do subgrupo endodontia; e 90 proce-
dimentos do subgrupo cirurgia oral menor; e, 

c) Centro de Especialidades Odontológicas tipo 
III – 190 procedimentos do subgrupo básico; 150 
procedimentos do subgrupo periodontia; 95 pro-
cedimentos do subgrupo endodontia; e 170 pro-
cedimentos do subgrupo cirurgia oral menor.

Na sequência, analisou-se o cumprimento das me-
tas de acordo com as variáveis:

Estruturais dos CEO – tipo de CEO, presença 
de Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) 
e quantitativo de auxiliares de saúde bucal e cirurgi-
ões-dentistas por CEO. Dados disponíveis no CNES. 
Quando houve divergência em relação à habilitação 
do estabelecimento no Ministério da Saúde, o tipo do 
CEO foi determinado pela infraestrutura cadastrada no 
CNES, módulo conjunto, equipamentos.

Reorganização da atenção básica – cobertura 
populacional das equipes da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e cobertura das Equipes de Saúde Bucal 

1 Disponível em: <http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php>. Acesso em 16 jun 2010.
2 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040805&item=3>. Acesso em 16 jun 2010.
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(ESB) da ESF. O percentual de cobertura das equi-
pes foi calculada com base nas metas definidas pela 
Portaria no 1329/GM, de 12 de novembro de 1999, 
e Portaria nº 673, de 03 de junho de 2003: 1 ESF e 
1 ESB para cada 3.450 habitantes (BRASIL, 1999; 
BRASIL, 2003). Aqueles municípios cujo cálculo 
da cobertura da ESF e ESB extrapolou o percentu-
al total da população, por possuírem um número de 
equipes superior ao mínimo estipulado nas portarias, 
foram representados por um valor superior a 100%, 
ilustrando a magnitude de tal situação e respeitando-
se, assim, o mesmo método de cálculo para todos os 
municípios.

Indicadores sociodemográficos dos municí-
pios – população, Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) municipal do ano de 2000, PIB per ca-
pita, analfabetismo, incidência de pobreza. O perfil 
dos municípios envolvidos foi obtido no banco de 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE)3, com exceção do IDH municipal, con-
sultado no site do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD)4.

A análise dos dados foi descritiva por meio da 
distribuição de frequência absoluta e percentual das 
variáveis, bem como das médias dos indicadores cal-
culados. A distribuição dos indicadores conforme 
cada tipo de CEO e por município foi apresentada 
em tabelas e os estabelecimentos foram agrupados de 
acordo com o desempenho obtido e os valores mé-
dios, máximo e mínimo calculados para os indica-
dores socioeconômicos do município, cobertura das 
ESF e ESB e recursos humanos do CEO. O campo 
referente a cada variável avaliada não foi preenchido 
quando os estabelecimentos não possuíam os dados 
disponíveis.

Como foram utilizados dados secundários dis-
poníveis ao acesso público, onde não constam dados 
de identificação, este estudo não necessitou de sub-
missão ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 
seres humanos.

Resultados

Até dezembro de 2009, treze CEO haviam sido implan-
tados no Amazonas, quatro na capital, Manaus, e nove 
no interior do estado, nos municípios de Boca do Acre, 
Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Maués, Parintins, Tefé e 
São Gabriel da Cachoeira, este último com dois CEO 
cadastrados. Destes nove municípios, quatro configu-
ram-se como de referência regional (Itacoatiara, Lábrea, 
Parintins e Tefé), três como de referência microrregio-
nal (Boca do Acre, Maués e São Gabriel da Cachoeira) 
e Manaus como centro de referência macrorregional. O 
perfil demográfico, social e econômico dos municípios 
envolvidos no estudo está compendiado na Tabela 1.

A Tabela 2 reúne as características dos CEO do 
Amazonas avaliados. Segundo a infraestrutura cadastra-
da no CNES, cinco foram classificados como tipo I, 
sete como tipo II e apenas um como tipo III. Dentre o 
total de estabelecimentos, três não apresentavam habili-
tação no Ministério da Saúde, dois na capital Manaus e 
outro no município de São Gabriel da Cachoeira. Cin-
co dos treze CEO possuíam LRPD habilitado.

A avaliação do Cumprimento Global das Metas 
mostrou que o estabelecimento Manaus-2 do municí-
pio de Manaus e os CEO de Maués e Parintins cum-
priram todas as metas, recebendo a classificação ótimo, 
o estabelecimento Manaus-1 cumpriu três das quatro 
metas, recebendo a classificação bom, o estabelecimen-
to Manaus-4, os dois de São Gabriel da Cachoeira e 
o do município de Tefé cumpriram apenas uma das 
metas, recebendo a classificação regular, e os estabeleci-
mentos de Iranduba e Lábrea não cumpriram nenhuma 
das metas de produção definidas para cada subgrupo 
pelo Ministério da Saúde, recebendo a classificação 
ruim, conforme ilustra a Tabela 3. Os CEO dos mu-
nicípios de Boca do Acre, Itacoatiara e um de Manaus 
não possuíam produção no SIA-SUS e não puderam 
ser avaliados.

Os estabelecimentos com pior desempenho 
quanto ao cumprimento das metas apresentaram 

3 Disponível em: < htpp://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. Acesso em: 19 ago 2010.
4 Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php>. Acesso em 21 ago 2010.
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menor IDH e PIB per capita, maior índice de anal-
fabetismo e incidência de pobreza, além de maiores 
percentuais de cobertura da ESF e ESB. A distri-
buição dos estabelecimentos segundo o desempe-
nho obtido e os indicadores sociodemográficos do 
município, cobertura da ESF e ESB e recursos hu-
manos do estabelecimento está descrita na Tabela 4.

Discussão

O procedimento de criação e concretização do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) tem repercutido em amplos 
debates acerca da disposição e do planejamento dos 
serviços de saúde prestados à população brasileira, al-
mejando tornar presentes no cotidiano dos usuários 
os princípios que regem o SUS: a universalização do 
acesso, a integralidade do tratamento e a equidade dos 
serviços (BALDANI et al., 2005). Nesse contexto de 

reestruturação do Sistema de Saúde, mais especifica-
mente da atenção odontológica, destaca-se a criação 
dos CEO com o objetivo de ampliar o acesso a todas 
as esferas de atenção à saúde bucal e de reorganizar as 
ações odontológicas básicas e especializadas. No estado 
do Amazonas, o número de CEO implantados até o 
final de 2009, quase cinco anos após a regulamenta-
ção da atenção secundária em saúde bucal (BRASIL, 
2004c), pode ser considerado baixo em comparação à 
expansão destes serviços em outras Unidades da Federa-
ção (FIGUEIREDO; GOES, 2009; BRASIL; ORGA-
NIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2010). 
Nesse período, apenas treze CEO estavam disponíveis 
para uma população de aproximadamente 2.800.000 
habitantes. Os dados epidemiológicos disponíveis de-
monstram que o estado contava ainda com número 
insuficiente destes estabelecimentos, a despeito da alta 
demanda pelos serviços especializados em saúde bucal 
por parte da população (BRASIL, 2004a).

*Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Produto Interno Bruto (PIB); Estratégia de Saúde da Família (ESF); Equipes de Saúde Bucal (ESB).
** calculado pelo no de equipes x 3450 x 100 / população.
Fontes: IBGE; CNES; PNUD, 2000.

MUNICÍPIO POPULAÇÃO IDH* *PIB PER 
CAPITA ANALFABETISMO INCIDÊNCIA DE 

POBREZA (%)
COBERTURA 
ESF*,** (%)

COBERTURA 
ESB*,** (%)

Boca do 
Acre 31221 0,611 5569 37 40,36 66,30 66,30

Iranduba 33884 0,694 4639 20,8 63,52 183,27 152,73

Itacoatiara 89440 0,711 7211 12,4 56,78 96,43 81,00

Lábrea 39393 0,598 4776 41,3 61,04 70,06 52,55

Manaus 1738641 0,774 20894 6,1 40,98 32,74 10,12

Maués 49666 0,689 4090 15,4 55,25 76,41 65,52

Parintins 107250 0,696 3518 9,4 60,07 77,20 35,38

São 
Gabriel da 
Cachoeira

41885 0,673 3621 23,2 44,4 32,95 32,95

Tefé 64671 0,663 5078 20,6 61,64 69,35 37,34

Tabela 1. Perfil dos municípios incluídos no estudo, Amazonas, Brasil, 2009
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CEO TIPO HABILITADO 
COMO

DATA DE 
HABILITAÇÃO

COMPETÊNCIA 
INICIAL *LRPD NÚMERO 

*CD
PROPORÇÃO 
*CD/ASB

Boca do Acre II II 21/12/2009 11/2009 NÃO 4 0,8

Iranduba II II 21/12/2009 11/2009 NÃO 8 1,33

Itacoatiara I II 21/12/2009 11/2009 NÃO 8 2,66

Lábrea I I 07/10/2009 10/2009 NÃO 5 -

Manaus-1 II II 28/08/2007 08/2007 NÃO 10 1,11

Manaus-2 II - - - NÃO 16 1,77

Manaus-3 II - - - NÃO - -

Manaus-4 III III 12/11/2008 11/2008 SIM 15 1,07

Maués I I 30/03/2006 03/2006 SIM 4 1

Parintins II II 19/01/2006 01/2005 SIM 7 1,75

São Gabriel da 
Cachoeira-1 I II 19/012006 01/2006 SIM 3 1

São Gabriel da 
Cachoeira-2 II - - - NÃO 7 1,75

Tefé I II 25/08/2006 05/2006 SIM 6 3

Tabela 2. Características dos treze Centros de Especialidades Odontológicas avaliados, Amazonas, Brasil, 2009

*Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD); Cirurgião-dentista (CD); Auxiliar de saúde bucal 
(ASB).
Fonte: CNES; SIA-SUS

Quanto à habilitação dos estabelecimentos pelo 
Ministério da Saúde, destaca-se que três CEO ainda não 
a possuíam e outros três inexplicavelmente mostravam 
incompatibilidade entre o tipo de CEO habilitado e a 
estrutura física cadastrada no CNES. Assim, o estudo 
considerou na avaliação de desempenho os estabeleci-
mentos de Iranduba, São Gabriel da Cachoeira-1 e Tefé 
como CEO tipo I, atendendo ao número de cadeiras 
odontológicas cadastradas no CNES, embora, mesmo 
assim, o desempenho destes não tenha sido satisfatório.

Segundo o indicador de CGM estabelecido, ape-
nas três CEO alcançaram as quatro metas propostas, 
um no município de Manaus e os estabelecimentos lo-
calizados em Maués e Parintins. Outro CEO de Manaus 
obteve desempenho bom, referente ao cumprimento de 
três metas e os seis demais apresentaram desempenho 

regular ou ruim, considerando que três estabelecimen-
tos não puderam ser avaliados por não apresentarem 
produção odontológica no SIA-SUS para o período 
avaliado, dois destes provavelmente por terem sido ha-
bilitados apenas no final do ano de 2009. Uma justi-
ficativa para o registro apenas de procedimentos am-
bulatoriais básicos e o consequente desempenho ruim 
apresentado pelos CEO de Lábrea e Iranduba poderia 
estar relacionada ao seu curto tempo de habilitação.

Evidenciou-se que 60% dos CEO com dados 
disponíveis para avaliação não conseguiram realizar a 
totalidade mínima exigida para os procedimentos ci-
rúrgicos e ainda 20% superaram a meta com uma mé-
dia muito próxima ao limite estipulado. Uma possível 
explicação seria a possibilidade de estes procedimentos 
estarem sendo executados na atenção básica, sugerindo 
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falhas na hierarquização dos serviços nos municípios 
do Amazonas. A falta da devida referência dos usuá-
rios à atenção secundária induz a menos opções de 
tratamento, maior índice de exodontias e consequente 
edentulismo na população, conforme evidenciado no 
último levantamento epidemiológico em saúde bucal 
(BRASIL, 2004a). Além disso, é importante ressaltar as 
características peculiares do Amazonas que dificultam 
a expansão da rede assistencial de saúde nas cidades do 

interior do estado. O isolamento geográfico e a falta 
de recursos financeiros que se concentram especialmen-
te na capital, Manaus, seriam os mais importantes, os 
quais, aliados à má gestão em muitos dos municípios, 
contribuem para o baixo desempenho e qualidade dos 
serviços de saúde. Outra possibilidade seria a incoerên-
cia da meta estipulada pela portaria para o subgrupo de 
cirurgia, uma vez que estudo anterior conduzido em 
outra unidade federativa, no qual o presente estudo 

MUNICÍPIO MÉDIA MENSAL DE 
PROCEDIMENTOS EM 2009

CUMPRIMENTO DAS 
METAS (%)

CUMPRIMENTO 
GLOBAL CLASSIFICAÇÃO

Boca do Acre - - - - -

Iranduba
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

278,6
0
0
0

253,3
0
0
0

SIM
NÃO
NÃO
NÃO

RUIM

Itacoatiara - - - - -

Lábrea
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

654,3
0
0
0

817,9
0
0
0

SIM
NÃO
NÃO
NÃO

RUIM

Manaus-1
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

461,4
783,9
59,2
94,8

419,5
871
98,6

105,4

SIM
SIM
NÃO
SIM

BOM

Manaus-2
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

347,3
566,8
97,7

212,6

315,8
629,7
162,8
236,2

SIM
SIM
SIM
SIM

ÓTIMO

Manaus-3 - - - - -

Manaus-4
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

595,6
652,5
76,3
69,4

313,5
435
80,4
40,8

SIM
SIM
NÃO
NÃO

REGULAR

Maués
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

330,5
106,3
35,8

153,6

413,1
177,1
102,1
192

SIM
SIM
SIM
SIM

ÓTIMO

Parintins
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

216,3
144
64,4
93,1

196,7
107,4
160

103,4

SIM
SIM
SIM
SIM

ÓTIMO

São Gabriel da 
Cachoeira-1

Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

58,8
47,3
76,3
44,1

73,4
164
135
55,1

NÃO
SIM
SIM
NÃO

REGULAR

São Gabriel da 
Cachoeira-2

Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

124,6
48,4
73,2
13,1

113,3
53,8

121,9
14,5

SIM
NÃO
SIM
NÃO

REGULAR

Tefé
Proc. Básicos
Periodontia
Endodontia

Cirurgia

32,2
148,98

2,8
0

40,2
248,2
236,7

0

NÃO
SIM
SIM
NÃO

REGULAR

Tabela 3. Número de procedimentos especializados realizados mensalmente pelos CEO do estado do Amazonas durante o 
ano de 2009 confrontado com as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde para cada tipo de CEO, Amazonas, Brasil, 2009

Fonte: SIA-SUS, 2006.
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DESEM-
PENHO IDH* PIB 

per capita*
Analfa-

betismo

Incidência 
de pobreza 

(%)

Cobertura
ESF* (%)

Cobertura 
ESB* (%) No CD* CD/ ASB*

ÓTIMO 
n=3

média
mínimo
máximo

0,717
0,689
0,774

9501
3518

20894

10,3
6,1

15,4

52,10
40,98
60,07

62,12
32,74
77,20

37,01
10,12
65,52

9
4

16

1,51
1

1,77
BOM
n=1 - 0,774 20894 6,1 40,98 32,74 10,12 10 1,11

REGULAR
n=4

média
mínimo
máximo

0,696
0,663
0,774

8304
3621

20894

18,3
6,1

23,2

47,86
40,98
61,64

42,00
32,74
69,35

26,80
10,12
37,34

7,75
3

15

1,71
1
3

RUIM
n=2

média
mínimo
máximo

0,646
0,598
0,694

4708
4639
4776

31,1
20,8
41,3

62,28
61,04
63,52

126,67
70,06

183,27

102,64
52,55

152,73

6,5
5
8

1,33
-
-

SEM 
DADOS
n=3

média
mínimo
máximo

0,699
0,611
0,774

11225
5569

20894

18,5
6,1

37,0

46,04
40,36
56,78

65,16
32,74
96,43

52,47
10,12
81,00

6
4
8

1,73
0,8

2,66

Tabela 4. Variáveis sociodemográficas dos municípios, cobertura da ESF e ESB e recursos humanos dos CEO, segundo o de-
sempenho obtido no cumprimento das metas, Amazonas, Brasil, 2009

*Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Produto Interno Bruto (PIB); Estratégia de Saúde da Família (ESF); Equipes de Saúde Bucal (ESB); Cirurgião-
dentista (CD); Auxiliar de saúde bucal (ASB).
Fonte: SIA-SUS, 2006

se fundamentou, também encontrou baixo percentual 
de cumprimento desta meta (FIGUEIREDO; GOES, 
2009), considerando que apenas os procedimentos de 
maior complexidade devem ser referenciados aos CEO.

Da mesma forma, o desempenho não foi satisfa-
tório para os procedimentos de endodontia, uma vez 
que 40% dos estabelecimentos não conseguiram cum-
prir a meta e 10% apresentaram valores limítrofes. 
Como tais procedimentos raramente são oferecidos 
na atenção básica, supõe-se mais uma vez que os pro-
blemas bucais referentes a esta especialidade estejam 
sendo solucionados neste nível de atenção por meio 
de exodontias. O entendimento de que a remoção dos 
dentes pode ser a solução para os problemas de saúde 
bucal pode estar também relacionado às características 
socioeconômicas e aos conceitos culturais ainda vigen-
tes em nossa população (NATIONS; NUTO, 2002; 
SILVA; MAGALHÃES; FERREIRA, 2010).

Outras variáveis envolvidas na qualidade de 
serviços de saúde referem-se à estrutura física, hu-
mana e organizacional dos Centros de Especialidades 
Odontológicas. A regulamentação em vigor determi-
na o número mínimo de um cirurgião-dentista e um 

auxiliar de saúde bucal por cadeira odontológica, 
sendo que o CEO deverá funcionar nos turnos 
matutino e vespertino e, durante esses períodos, 
sempre deverá haver profissionais de saúde à dis-
posição no estabelecimento (BRASIL, 2006a). 
Quando analisada tal proporção (1:1) foi possível 
detectar que a mesma se faz presente em menos de 
30% dos CEO avaliados, o que poderia diminuir 
a produtividade e a qualidade do serviço e aumen-
tar o desgaste dos cirurgiões-dentistas (ORENHA; 
ELEUTÉRIO; SALIBA, 1998; KOVALESKI; BOING; 
FREITAS, 2005). Não ficou evidente nesse estudo uma 
relação entre tal desproporção e o baixo desempenho 
dos estabelecimentos, indicando que a produtividade 
dos serviços públicos pode estar sendo limitada por ou-
tros fatores.

Um estudo realizado em 2004 analisou o perfil 
de implantação da odontologia no Programa Saúde da 
Família no estado do Paraná (BALDANI et al., 2005). 
Dentre os resultados obtidos pelo estudo, os autores ob-
servaram que, quanto ao encaminhamento dos even-
tos de maior complexidade para os centros de referên-
cias, 9,5% dos municípios do estado não referenciam 
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os casos, todavia os mesmos são solucionados pelas 
próprias equipes da saúde bucal. Foi constatado tam-
bém que outros 9,5% dos municípios não resolvem 
os casos mais complexos e nem os referenciam, con-
cluindo o estudo que existem problemas na referência 
para especialidades odontológicas, e destacando que 
os casos mais complexos também se tornam os de mais 
difícil solução. Os resultados coincidem com o pre-
sente estudo, pois a cobertura das equipes de saúde 
bucal e de saúde da família foi maior nos municípios 
com pior desempenho. De maneira contraditória com 
a metodologia operacional de reorganização do Siste-
ma Único de Saúde, evidenciou-se que quanto maior 
a cobertura das equipes de saúde bucal na ESF, pior o 
desempenho do serviço. Este resultado é comparável 
ao de estudo anterior (FIGUEIREDO; GOES, 2009), 
que também não encontrou influência da alta cober-
tura na atenção básica com o bom desempenho da as-
sistência especializada em saúde bucal. 

As dificuldades de estruturação da saúde bu-
cal à luz da ESF podem se dever ao fato de o perfil 
profissional estar voltado para a clínica, não para a 
promoção de saúde. Corroborando, há que se levar 
em conta a expectativa da comunidade, habituada ao 
atendimento curativo do profissional. Tais fatores re-
fletem um atendimento meramente clínico e pontual, 
que contribuem para dificultar ou retardar a almejada 
mudança operacional no acesso à assistência odonto-
lógica e na forma da atenção à saúde bucal, conforme 
revelou estudo realizado no estado do Pernambuco 
(MARTELLI et al., 2008). Outro estudo mostrou que 
o percentual de evolução dos procedimentos odon-
tológicos básicos realizados no período estudado foi 
incompatível ao percentual de expansão do número 
de ESB, o que, segundo os autores, leva a acreditar 
que, na prática, os serviços existentes de assistência 
odontológica para atenção básica foram transforma-
dos em equipes de saúde bucal (SILVA et al., 2011). 
Uma análise recente da implantação e impacto da ESF 
no estado do Amazonas indicou ausência de mudança 
no modelo assistencial, indicando não ser exclusivida-
de das políticas de saúde bucal na atenção básica, mas 
que se apresenta na ESF como um todo (OLIVEIRA; 
GONÇALVES; PIRES, 2011).

Deve-se considerar, ainda, que a baixa capacida-
de de oferta dos serviços especializados no estado do 
Amazonas evidenciada pelo estudo dificulta o estabe-
lecimento de sistemas adequados de referência e con-
trarreferência em saúde bucal na quase totalidade dos 
sistemas locorregionais de saúde, conforme estabeleci-
do nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
(BRASIL, 2004b).

Dentre os indicadores municipais avaliados, ob-
servou-se que quanto maior o IDH municipal, melhor 
foi o desempenho dos serviços, resultado concordante 
com o encontrado em estudo anterior (FIGUEIREDO; 
GOES, 2009). Como a taxa de alfabetização acima dos 
15 anos e o rendimento per capita expandido são com-
ponentes que participam da construção do IDH, que 
envolve as dimensões de educação, longevidade e renda, 
é razoável que as variáveis analfabetismo e PIB per ca-
pita também se distribuam acompanhando a relação do 
IDH com o cumprimento das metas, como se observa 
na síntese dos resultados segundo grupo de desempe-
nho dos CEO.

O impacto dos fatores socioeconômicos e demo-
gráficos no contexto da avaliação dos serviços de saúde 
bucal tem sido amplamente descrito na literatura (FER-
NANDES; PERES, 2005; MATOS; GIATTI; LIMA-
COSTA, 2004; BARBATO et al., 2007; ANTUNES, 
2008). Também indicou-se que a extração dentária é 
característica da atenção odontológica em saúde públi-
ca, em especial de municípios que apresentam piores 
indicadores socioeconômicos (FERNANDES; PERES, 
2005; BARBATO et al., 2007).

Apesar da inegável expansão, a lenta reorganização 
do modelo de atenção odontológica em saúde públi-
ca fica evidente quando analisamos as recomendações 
da II Conferência Nacional de Saúde Bucal, realizada 
em 1993, que já sugeriam a implementação de polí-
ticas econômicas e sociais que possam repercutir favo-
ravelmente sobre as condições de saúde da população, 
a desarticulação entre os três níveis de governo e defi-
nição de um modelo assistencial que contemple com 
clareza a prestação de serviços odontológicos, o acesso 
à educação e a transferência do conhecimento para a 
população como uma preocupação essencial no proces-
so de resgate da cidadania dos brasileiros, alteração da 



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 148-158, jan./mar. 2013 157

HERKRATH, F. J.; HERKRATH, A. P. C. Q.; COSTA, L.N.B.S.; GONÇALVES, M.J.F.   •   Desempenho dos Centros de Especialidades Odontológicas frente ao quadro sociode-
mográfico dos municípios do Amazonas, Brasil, 2009

forma inadequada de repasse dos recursos financeiros 
da União para os municípios, que, além de permiti-
rem a sua apropriação pelos estados, baseiam-se ex-
clusivamente na produtividade dos serviços e não no 
planejamento que contemple o perfil epidemiológico e 
a qualidade dos serviços prestados (CONSELHO FE-
DERAL DE ODONTOLOGIA, 1993). Os resultados 
encontrados nesse estudo revelam que as mesmas ques-
tões perpetuaram-se e um grande amadurecimento do 
sistema fazia-se necessário para uma maior cobertura e 
efetividade da assistência especializada em saúde bucal.

Por se tratar de um número reduzido de estabele-
cimentos, somente foi possível uma análise descritiva, 
mas que se revelou capaz de apresentar a situação dos 
CEO no Amazonas. A inclusão dos estabelecimentos 
com pouco tempo de habilitação, ou daqueles que não 
a possuíam, também pode ter influenciado os resulta-
dos do estudo, uma vez que as dificuldades operacionais 
na fase inicial de implantação do serviço podem inter-
ferir na sua produção ambulatorial. Além disso, devem 
ser consideradas as limitações inerentes à natureza da 
informação, uma vez que os dados secundários estão 

sujeitos a sub-registros, erros de classificação ou mesmo 
ao despreparo administrativo e às dificuldades de trans-
missão dos dados em municípios com menos recursos. 

Conclusões

A atenção secundária em saúde bucal no estado do 
Amazonas não apresentou um desempenho satisfató-
rio, no período estudado, quanto ao cumprimento das 
metas de produção ambulatorial, sendo que um esta-
belecimento do município de Manaus e os estabeleci-
mentos de Maués e Parintins apresentaram os melhores 
desempenhos.  Parece, ainda, não haver relação entre 
o desempenho avaliado e a cobertura das equipes de 
saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família, número 
de cirurgiões-dentistas e proporção de auxiliar de saúde 
bucal/cirurgiões-dentistas no centro de especialidades, 
destarte, os resultados sugerem que os desempenhos 
dos CEO podem estar mais ligados às características 
sociodemográficas dos municípios do que com as ca-
racterísticas estruturais dos serviços.

______. Portaria nº 673, de 03 de junho de 2003. Atualiza e revê 
o incentivo financeiro às Ações de Saúde Bucal, no âmbito do 
Programa de Saúde da Família, parte integrante do Piso de 
Atenção Básica – PAB. Brasília: Diário Oficial da União, 04 jun. 
2003. p. 44. Seção 1.

______. Portaria nº 1750, de 29 de julho de 2004. Estabelece 
critérios, normas e requisitos para a implantação e habilitação 
de Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios 
Regionais de Próteses Dentárias. Brasília: Diário Oficial da União, 
30 jul. 2004c. p. 71. Seção 1. 

______. Portaria nº 599, de 23 de março de 2006. Define a 
implantação de Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias 
(LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu 
credenciamento. Brasília: Diário Oficial da União, 24 mar. 2006a. 
p. 51. Seção 1.
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O mal-estar na Saúde Pública*

The malaise in public health

Reinaldo Guimarães1

Na passagem dos anos 20 para os 30 do século passado, Sigmund Freud era um 
personagem de fama mundial. Entretanto, o testemunho da 1ª Guerra Mun-

dial, o desalento frente aos inúmeros conflitos no movimento psicanalítico, o proces-
so de exclusão civil dos judeus já então em curso em Viena, o sofrimento pessoal com 
o câncer que o mataria dez anos depois e, muito provavelmente, a sensação de insegu-
rança expressa no rearmamento alemão e no crack da Bolsa de Nova York aprofunda-
ram o seu conhecido pessimismo frente à Humanidade. Esse estado de espírito gerou 
um famoso ensaio, de 1929 e publicado no ano seguinte, intitulado “O Mal-Estar 
na Civilização”. Nele, a partir de um enquadramento teórico essencialmente psica-
nalítico, Freud declara a impossibilidade da felicidade permanente em cada humano 
e entre os humanos. Pondera, entretanto, a importância da busca de uma felicidade 
mesmo que transitória e imperfeita, e sugere alguns caminhos para essa busca.

Este ensaio toma emprestada de Freud a ideia de um ‘mal-estar’ na saúde públi-
ca. No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo é definido por 

1. sensação desagradável de perturbação do organismo; indisposição que não 
chega a configurar doença; incômodo; indisposição. 2. estado de inquietação, 
de aflição mal definida; ansiedade, insatisfação. 3. situação embaraçosa; cons-
trangimento.

É exatamente do que preciso, esse é o termo que melhor define o tema sobre o 
qual lhes vou falar. Vou tratar do mal-estar na saúde pública, que imagino como o 
núcleo de um poliedro com muitas faces. Nesse mal-estar, a “sensação desagradável de 
perturbação no organismo” é sistêmica: sua sintomatologia é difusa, embora florida. 
Vou comentar três dentre as muitas faces do poliedro, nas quais não é difícil iden-
tificar o mal-estar. A primeira é o desmonte, urbi et orbi, dos sistemas nacionais de 
saúde de corte universalista como ferramentas centrais de política social. A segunda é 
a profunda crise das estratégias multilaterais de solução de controvérsias entre países, 
um tema que vai muito além da saúde pública, mas que nela tem apresentado uma 
incidência particularmente importante. A terceira face são os dilemas morais cada vez 
mais presentes e mais intensos no campo da saúde pública.

1 Médico, Doutor honoris causa pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) - 
Salvador (BA), Brasil. 
reinaldoguimaraes47@gmail.com

* Texto base de conferência proferida no Instituto de Saúde Coletiva, em 17 de agosto de 2012, por ocasião da imposição do título 
de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia ao autor.
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Em seguida, procurarei situar as raízes do mal-estar em certas configurações 
político-ideológicas mais gerais de nosso tempo, bem como desvelar algumas mani-
festações concretas na saúde pública, decorrentes ou associadas a essas configurações.

Entendo o termo ‘saúde pública’ de modo amplo. Por um lado, como um cam-
po de saber interdisciplinar fundamentado em bases científicas. Por outro, como um 
campo de práticas, fundado em princípios éticos, técnicos, políticos e ideológicos. 
São essas duas pernas conceituais que sustentam os sistemas nacionais de saúde, a 
diplomacia da saúde e a bioética.

O mal-estar nos Sistemas Nacionais de Saúde

Antes de comentar as evidências desse desmonte, talvez seja conveniente situar histo-
ricamente os sistemas nacionais de saúde no âmbito das políticas de proteção social, 
em particular, na modalidade da proteção social fundada no conceito de Seguridade 
Social. Eles ou, pelo menos, o seu exemplo paradigmático – o Serviço Nacional de 
Saúde britânico – são produtos de uma conjuntura global muito particular. Freud 
não viveu para testemunhá-la, mas teria sido interessante se o tivesse feito, à luz de 
seu pessimismo de 1930.

O sistema de saúde britânico foi criado em 1948, ano central entre os poucos 
que correram entre o final da 2ª Guerra Mundial e o aprofundamento da Guerra Fria, 
com o bloqueio soviético de Berlim e o começo da Guerra da Coreia. Pranteados e 
enterrados os 60 milhões de mortos da guerra, foram anos de construção solidária, 
pelo menos no que diz respeito ao bloco vencedor. Anos em que se poderia imaginar 
o fim definitivo da barbárie (não por um otimismo ingênuo quanto à espécie huma-
na, mas por imaginar-se então que nada por vir poderia superar a barbárie nazifascis-
ta, supondo-se que esta teria sido a derradeira fronteira do mal absoluto).

Esses poucos anos de construção solidária e de afirmação democrática e partici-
pativa já nasceram, entretanto, marcados por um ‘beijo da morte’. Como numa dis-
puta esportiva, durou o tempo que se leva para que os adversários se estudem. Tempo 
que propiciou uma disputa de espaço geopolítico fundada em convencimento e ações 
construtivas (em particular, na reconstrução da Europa e do Japão).

Incidentalmente, devo dizer que a conjuntura brasileira que criou o nosso siste-
ma nacional de saúde em 1988 era, em perspectiva local, parecida com aquela outra, 
mundial. Pois 1988 também pertenceu a um período de euforia e de comunhão cida-
dã no Brasil. Foi o último ano do período que correu entre o fim da ditadura (1985) 
e a tomada do Congresso Nacional e do governo de José Sarney (1985-1989) pelos 
estamentos políticos que até hoje assombram a vida política brasileira (em 1988, 
eram chamados de ‘Centrão’) e que, sob o ponto de vista de vários pensadores políti-
cos eminentes, ‘garantem a governabilidade’. E tivemos a eleição de Collor de Mello, 
em 1989.

Mas quais as evidências do desmonte? Na América Latina, com exceção do 
Brasil, a maior parte dos sistemas nacionais foi imaginada e construída segundo um 
padrão não universalista. Com o México, a Colômbia e o Chile à frente, durante 
os anos 80 e 90 do século passado, propostas oriundas principalmente do Banco 
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Mundial foram aplicadas em vários países, alguns deles passando diretamente de uma 
situação de não possuírem qualquer sistema nacional de saúde para a de terem, enfim, 
um sistema, muito embora fora dos padrões de uma proteção social fundada no con-
ceito de seguridade. Em poucas palavras, sistemas não universalistas.

No hemisfério norte, a partir desses mesmos anos 1980, começaram as reformas 
dos sistemas nacionais universais, cujo exemplo mais fecundo foi a Grã-Bretanha 
sob o comando da Baronesa Thatcher, que governou entre 1979 e 1990. Ao fim e ao 
cabo, desde então, a maior parte dos países da Europa e o Canadá vêm experimentan-
do operações mais ou menos aprofundadas de desmonte que, à parte especificidades 
nacionais, têm como denominador comum duas características: (1) o desfinancia-
mento público paulatino do sistema; (2) o crescente vínculo entre a oferta de serviços 
e a capacidade de pagamento do usuário.

Com a subida ao poder dos conservadores, em 2010, o Sistema Nacional de 
Saúde britânico sofreu mais uma derrota. No final de 2011, o Parlamento aprovou 
uma nova reforma intitulada Equity and excellence: Liberating the NHS (National 
Health Service), cuja síntese é: (1) hospitais públicos passarão a ter que produzir supe-
rávit; os que não o fizerem, ou fecharão ou terão seus serviços concedidos a empresas 
privadas – além disso, na busca por superávit, poderá haver negativas para procedi-
mentos mais complexos, considerados ‘deficitários’; (2) os serviços de saúde serão 
geridos por consórcios de GPs (médicos de família), que poderão contratar gestores 
privados de saúde para gerir adequadamente esses serviços; (3) haverá um corte or-
çamentário de 20 bilhões de libras (cerca de 70 bilhões de reais – aproximadamente 
7% do orçamento do NHS).

Richard Horton é o editor-chefe do The Lancet. Ele é professor emérito da Lon-
don School of Hygiene and Tropical Medicine, do University College de Londres e 
da Universidade de Oslo. A respeito da reforma em curso, o Dr. Horton declarou:

Nós estamos a ponto de vivenciar uma fase de caos sem precedentes nos nossos 
serviços de saúde. Aqueles entre nós que se opuseram a essa lei não devem se re-
gozijar de que essa confusão aconteça. As pessoas vão morrer graças à decisão do 
governo de focar na competição ao invés de na qualidade no cuidado à saúde. 
O desastre que se aproxima coloca ainda mais responsabilidade sobre nós para 
derrubar essa legislação destrutiva e remover esse governo não democrático1.

Não pretendo fixar-me em aspectos conjunturais de prazo mais curto. Mas é 
certo que a crise econômica pela qual passa a Europa aumentará bastante o desmonte 
dos sistemas de saúde europeus e a consequente sensação de mal-estar. Como exem-
plo recente, transcrevo notícia publicada pelo Correio Brasiliense em 23 de abril de 
2012: 

Preocupado em reduzir o déficit público, o governo espanhol começou a aplicar 
a partir de sexta-feira um plano de austeridade que atinge os sensíveis setores 
de saúde e educação, com o objetivo de economizar € 10 bilhões suplementares 

1 LEYS, C. S. P. Dismantling the NHS. Disponível em :<http://www.redpepper.org.uk/dismantling-the-nhs/>. Acesso em 12 abr. 2012.
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por ano. A principal medida da reforma da saúde, que busca economizar € 
7 bilhões, será, sem dúvida, a mais impopular: os aposentados deverão pagar 
seus medicamentos. O anúncio contradiz a promessa eleitoral do presidente 
do governo, Mariano Rajoy, que assumiu o cargo em dezembro, de manter 
o poder aquisitivo dos aposentados, apesar da crise. ‘Trata-se de pedir um es-
forço, que são alguns poucos euros ao mês para algumas pessoas. É necessário, 
imprescindível, porque não há dinheiro para atender o pagamento dos serviços 
públicos’, disse Rajoy em coletiva de imprensa na Colômbia, onde se encontra-
va em visita oficial.

Quando se trata de discutir comparativamente sistemas de saúde, normalmente 
os Estados Unidos são mencionados como tipo ideal de um não sistema ou, pelo 
menos, de um mau sistema. Mas, mesmo lá, onde falta uma tradição universalista na 
saúde, propostas de reestruturação do sistema de saúde têm entrado na pauta política 
desde o primeiro governo Clinton (1993). A partir de uma promessa de campanha, 
houve uma proposta de reforma liderada pela então primeira-dama, Hillary, que não 
foi à frente, obstaculizada pelos lobbies das empresas prestadoras privadas e da indús-
tria farmacêutica. Vale notar, entretanto, que, nos Estados Unidos, o vetor conceitual 
da proposta ia num sentido oposto ao observado nas reformas da América Latina e da 
Europa. Naquela, o objetivo era, de certa forma, ampliar a cobertura, muito embora 
sem qualquer viés universalista. A retomada do poder pelo Partido Democrata fez 
com que a ideia de reforma voltasse à mesa do presidente Obama. Mais uma vez, os 
mesmos lobbies venceram. E vale lembrar que na atual campanha presidencial, um 
dos pontos cruciais de crítica a Obama é a ‘socialização’ do sistema de saúde norte-
americano.

A República Popular da China tem quase 1,4 bilhão de habitantes. Pouco me-
nos da metade deles ainda vive no campo2 e, apesar do controle sobre a mobilidade 
das pessoas, as cidades estão inchando com o êxodo rural acelerado. Como conse-
quência da política de ‘um filho apenas’, instituída para frear o crescimento demográ-
fico, o envelhecimento da população é uma preocupação crescente. Estima-se que em 
2050 existirão cerca de 350 milhões de pessoas com 60 anos ou mais3. Não é exagero 
dizer que se trata do maior desafio na saúde pública mundial, apesar do crescimento 
econômico estar fazendo a sua parte – a proporção de pessoas abaixo da linha de po-
breza tem caído consistentemente desde meados da década de 90 do século passado.

Para enfrentar esse gigantesco problema, a China vem implementando, desde 
2009, uma reforma no seu sistema de saúde. O drama está em que a reforma é base-
ada na instituição de três modalidades de seguro-saúde: uma para a população rural, 
outra para empregados urbanos e a terceira para habitantes urbanos não empregados 
formalmente – uma variante dos modelos utilizados por vários países da América 
Latina, uma ou duas décadas antes. As características dos três tipos de seguro são 
distintas, inclusive no que se refere aos procedimentos cobertos. Este modelo, como 

2 INDEX MONDI. China Demographics Profile 2013. Disponível em: <http://www.indexmundi.com/ china/demographics_profile.
html>. Acesso em: 24 abr.  2012. 
3 UNITED NATIONS POPULATION DIVISION. Disponível em: <http://esa.un.org/wpp/country-profiles/pdf/156.pdf>. Acesso em 24  
abr. 2012. 
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já apontamos mais acima, vincula, na prática, a oferta de serviços à capacidade de 
pagamento dos mesmos. Além disso, os esquemas de seguro cobrem apenas pacientes 
internados e o ‘pacote’ de procedimentos é considerado bastante restrito4.

Uma diferença importante da reforma chinesa em relação às experiências latino-
americanas é que o governo chinês vem aumentando sua participação no financia-
mento e não diminuindo, como ocorre entre nós (em outras palavras, o financiamen-
to público à saúde vem crescendo mais do que o orçamento geral do governo).

Penso que, assim como o que deve ocorrer na Índia, o esforço chinês é admirá-
vel. Mas não creio que fuja do ambiente geral de mal-estar na saúde pública. Fazendo 
uma paródia oposta à assertiva schumpeteriana sobre o capitalismo, a reforma do 
sistema de saúde na China parece significar uma ‘criação destrutiva’. Em particular, 
porque ocorre num país cujo regime político tem raízes históricas baseadas em uma 
proposta de resgate radical da equidade em um modelo socialista.

Não vou me estender sobre as evidências do mal-estar na saúde pública bra-
sileira. As dificuldades do nosso Sistema Único de Saúde (SUS) têm sido objeto de 
discussão ampla, muito embora de qualidade desigual e, ultimamente, mais rasa. 
Dentre os analistas de maior rigor conceitual estão alguns que tiveram a ventura (e 
a coragem) de ter participado da concepção e da construção do SUS, bem como de 
seu desenvolvimento até os dias de hoje. Entre outros, cito Hesio Cordeiro, Jairnil-
son Paim, José Carvalho de Noronha e Sônia Fleury, cujas apreciações críticas têm 
a marca comum de pretender melhorar o sistema e não de destruí-lo de vez. A eles 
remeto o leitor, para uma apreciação mais fundamentada sobre as dificuldades do 
SUS e sobre seus remédios.

Mas, sobre o mal-estar na nossa saúde pública, ressalto apenas que, ao ser res-
ponsável por menos de 50% dos gastos com saúde no país, o SUS deixa de ser uni-
versal no plano fático. No presente, a universalidade do SUS reside exclusivamente 
em sua realidade ideológica originária.

Devemos a Wanderley Guilherme dos Santos o desenvolvimento do conceito 
de ‘cidadania regulada’, para definir a dinâmica da ampliação dos direitos políticos e 
sociais no Brasil5. E na nossa história, um dos momentos mais importantes em que a 
regulação vertical da cidadania – de cima para baixo – esteve associada a uma impor-
tante conquista de direitos foi a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas, 
em 1943, por Getúlio Vargas. Nela, Getúlio organizou todo o conjunto de dispositi-
vos criados durante seu governo, desde 1930, no campo dos direitos trabalhistas e dos 
direitos sociais. A regulação da cidadania, no caso, estava em que os novos direitos 
alcançavam apenas os que estavam no mercado formal de trabalho.

Eu ousaria dizer que o Sistema Único de Saúde foi o principal projeto de polí-
tica social no Brasil, senão o único a romper com o padrão de cidadania regulada na 
conquista de direitos sociais. O conceito de universalidade nele estabelecido, a sua 
inscrição setorial na política de seguridade social (saúde + previdência social + assis-

4 Em 2011, o governo chinês solicitou à Organização Mundial da Saúde que instituísse uma comissão independente de avaliação 
da reforma. Essa comissão foi coordenada pelo professor Martin McKee, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, e 
dela participou o ex-Ministro da Saúde brasileiro, José Gomes Temporão. Algumas das informações que lhes passo foram comu-
nicações pessoais dele a mim.
5 SANTOS, W. G. Cidadania e Justiça: Política Social na Ordem Brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 
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tência social), bem como sua proposta original de financiamento (1/3 do orçamento 
da seguridade), sustentam a ousadia.

Esse último comentário, eu o faço porque, sob o meu ponto de vista, o presente 
mal-estar do nosso Sistema Único de Saúde, além de projetar um possível desastre 
sanitário (caso aumentem as dificuldades atuais), poderá ter um significado sociopo-
lítico de imenso retrocesso no campo das conquistas cidadãs no Brasil.

O mal-estar no multilateralismo

O uso documentado do termo ‘multilateral’ para descrever arranjos nas relações in-
ternacionais apareceu ainda no século XIX, e o substantivo dele derivado ‘multilate-
ralismo’ é da década de 20 do século passado6.

Além do desenvolvimento de sistemas de proteção social, o período imediata-
mente posterior à 2ª Guerra Mundial foi também um período de grande impulso do 
multilateralismo como forma de solucionar controvérsias entre nações. O conceito 
adquiriu grande importância na arquitetura das relações internacionais a partir do fi-
nal da 2ª Guerra Mundial, mesmo período, portanto, da constituição das instituições 
nacionais de bem-estar social. O marco principal da emergência do multilateralismo 
foi a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em outubro de 1945. Entre 
1945 e 1951, foram inauguradas nove organizações multilaterais setoriais associadas 
à ONU, dentre as quais Fundo para Alimentação e Agricultura (FAO) Fundo para 
Infância (UNICEF), Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT; esta, na verdade, foi reformulada, pois já existia desde 
1919), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD; ambos bancos de fomento e reconstrução), e a 
nossa Organização Mundial da Saúde (OMS)7.

Como princípio organizativo, o multilateralismo se distingue de outras formas 
de relacionamento entre nações por três propriedades: a indivisibilidade, os princí-
pios generalizados de conduta e a reciprocidade difusa. A indivisibilidade pode ser 
pensada como a abrangência (geográfica ou funcional) da distribuição dos custos e 
benefícios. Os princípios generalizados de conduta significam a exortação de modos 
uniformes de relacionamento entre Estados, ao invés de relações diferenciadas, caso 
a caso, na base de preferências individuais. E a reciprocidade difusa ajusta as lentes 
utilitárias para a mirada de longo prazo e para o conjunto de temas, ao invés do curto 
prazo e para cada tema8.

Nas duas últimas décadas, tem sido bastante discutida o que seria uma crescente 
crise nas formas multilaterais de relacionamento. Mas, ao longo de todo o debate, 
parece haver algum consenso de que essa crise teve grande desenvolvimento a partir 
de três fatos cruciais ocorridos no final do século XX: a imposição da unipolaridade 
decorrente do colapso da União Soviética, a emergência do neoliberalismo como 

6 LINDSAY, P. In Defense of Multilateralism. New Haven, CT : Yale Center for Environmental Law and Policy, 2003. 
7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em: <http://www.un.org/en/aboutun/structure /index.shtml>. Acesso em 
13 abr. 2012.
8 CAPORASO, J. International Relations Theory and Multilateralism: The Search for Foundations. International Organization, 
Cambridge, v. 46, n. 3, p. 600-601, 1992.
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referência econômica global hegemônica e o atentado de 11 de setembro de 2001. E de 
que esses três episódios forneceram aos Estados Unidos os argumentos e as condições 
objetivas para derivarem de seu histórico sentimento de ‘excepcionalidade’ as possibili-
dades de impor ao mundo ações unilaterais9.

A expressão ‘excepcionalismo americano’ se refere à crença de que os Estados Uni-
dos diferem qualitativamente de todas as demais nações, em decorrência de suas ori-
gens, credos nacionais, evolução histórica, valores morais e instituições religiosas e polí-
ticas. Aquela expressão é atribuída a Alexis de Tocqueville, que estimou que os Estados 
Unidos teriam um lugar especial entre as nações porque seriam um país de imigrantes 
e a primeira democracia dos tempos modernos10.

Seguido um pouco mais tarde pela União Europeia e o Japão, os Estados Unidos 
têm sido a vanguarda mundial na estratégia de abandono da perspectiva multilateral, 
na diplomacia internacional.

A principal ferramenta a erodir a perspectiva multilateral foi (e ainda é) o cons-
trangimento financeiro imposto às agências do sistema das Nações Unidas. Historica-
mente, esse constrangimento se expressa pela crescente substituição das contribuições 
obrigatórias por contribuições voluntárias ao sistema. As primeiras iniciativas nessa di-
reção são do período da Guerra Fria. Ainda nos anos 1950, a uma negativa da União 
Soviética e da França em alocar recursos orçamentários para financiar o envio de forças 
de paz da ONU a Suez e ao Congo (que eram previstas estatutariamente), os Estados 
Unidos se viram desobrigados a acompanhar decisões de alocação de recursos orçamen-
tários em decisões do Conselho de Segurança com as quais não concordassem.

Com a constituição de blocos de países do Hemisfério Sul (anos 1960) e, mais tar-
de, com o fim da Guerra Fria (anos 1990), a política de doações voluntárias sofreu um 
deslocamento em sua orientação geopolítica: do contencioso leste-oeste para o conten-
cioso norte-sul. Sofreu ainda um segundo deslocamento: de razões predominantemente 
político-ideológicas para razões econômico-comerciais. Esses dois deslocamentos têm 
tido grande intensidade na OMS.

A crítica de facto ao multilateralismo teve início no final da década de 1970, a par-
tir das primeiras manifestações de vetos a contribuições financeiras norte-americanas 
a determinados programas patrocinados pela ONU. Aprofundou-se em 1985, com a 
aprovação da Emenda Kassebaum-Solomon, que estabeleceu uma diminuição de 20% 
da contribuição obrigatória americana ao orçamento da ONU, a menos de uma re-
forma que aumentasse a participação dos Estados Unidos na formulação daquele or-
çamento. Em meados dos anos 2000, já era uma política estabelecida pelo Congresso 
e pelo executivo, contendo vetos financeiros à própria ONU, a seus programas e a 
outros organismos a ela vinculados11.

A relação mais atribulada dos Estados Unidos quanto ao sistema das Nações 
Unidas vem se dando com a UNESCO – Programa das Nações Unidas para a Edu-

9 Para um debate entre as principais correntes teóricas a respeito da expansão do poder global, ver FIORI, J. L. Formação, Expansão 
e Limites do Poder Global. In FIORI, J. L.(org.). O Poder Americano. Petrópolis,: Editora Vozes, 2004. p. 11-64.
10 THIMM, J. American Exceptionalism:  Conceptual Thoughts and Empirical  Evidence. Disponível em: <http://www.
politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/fileadmin/pg/Sektionstagung_IB/Thimm-American_exceptionalism.pdf>. Acesso em 13 
abr. 2012. 
11 ALVAREZ, J. E.  Multilateralism and its Discontents. European Journal of International Law, Oxford, v. 11, n. 2, p. 393-411, 2000.
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cação, Ciência e Cultura. Em 1984, acompanhados do Reino Unido, os Estados 
Unidos abandonaram a UNESCO. As razões alegadas foram malfeitos financeiros e 
desorganização administrativa12. Em 2002, após uma reforma realizada na agência, os 
Estados Unidos retornaram aos seus quadros. Em outubro de 2011, após a admissão 
da Palestina como seu membro pleno (107 votos a favor, 14 contra e 52 abstenções), 
os Estados Unidos deixaram de contribuir financeiramente com a agência, situação 
que até hoje permanece.

As evidências do unilateralismo se expressam de várias maneiras, sendo as mais 
visíveis as que ocorrem nos terrenos das ações militares, algumas em desrespeito ex-
plícito a resoluções do Conselho de Segurança da ONU (invasão do Iraque, por 
exemplo). Ainda nesse terreno, podem ser citadas a não ratificação do Tratado de Ba-
nimento de Experimentos Nucleares (assinado em 1996 e não ratificado em 1999), a 
não assinatura do Tratado de Banimento de Minas Antipessoais (Tratado de Ottawa) 
e a retirada do país do Tratado de Banimento de Misseis Balísticos (assinado em 
1972, com a União Soviética). No campo ambiental, a não assinatura do Tratado 
de Kyoto e, no plano jurídico, a não participação no Tribunal Penal Internacional. 
Estratégias unilaterais vêm ocorrendo também no âmbito das relações comerciais. 
Neste, destaca-se o distanciamento progressivo dos Estados Unidos da Organização 
Mundial do Comércio, em benefício de acordos comerciais bilaterais de livre comér-
cio (na América Latina, celebrados com Colômbia, Peru, Chile, quase todos os países 
da América Central, além do México, por força da participação deste no Tratado 
Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA). Como veremos mais adiante, nesses 
acordos há dispositivos importantes no campo da saúde, em particular, em aspectos 
relativos a acesso a medicamentos e propriedade intelectual.

Finalmente, nos últimos anos, vem sendo executado um tipo especial de relação 
entre países, que se poderia denominar ‘multilateralismo a convite’, no qual grupos de 
países estabelecem diretrizes sobre determinados temas e as aplicam unilateralmente, 
mesmo quando ferem interesses de outros países ou regiões que não tenham parti-
cipado do estabelecimento das mesmas. Essa modalidade se desenvolve hoje em dia, 
por exemplo, no Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), que cuida dos interes-
ses de propriedade intelectual dos países desenvolvidos, inclusive de medicamentos.

Além das contribuições financeiras obrigatórias devidas pelos países-membros, 
o sistema ONU prevê dois tipos de contribuições voluntárias, chamadas de ‘core’ e 
‘non-core’. Nas primeiras, os corpos diretivos das agências mantêm a governabilidade 
sobre a utilização dos recursos financeiros. Nas segundas, a utilização dos recursos é 
100% controlada pelo doador. A evolução temporal das contribuições a todo o siste-
ma ONU entre 1994 e 2009 foi a seguinte, em bilhões de dólares constantes de 2008 
(valores aproximados)13:

12 The decision to withdraw from UNESCO has been made by President Reagan on the recommendation of the Secretary of State. 
(2) The recommendation is based on the following observations: UNESCO has extraneously politicized virtually every subject it 
deals with, has exhibited hostility toward the basic institutions of a free society, especially a free market and a free press, and has 
demonstrated unrestrained budgetary expansion. (3) The Bureau of International Organization Affairs has undertaken “policy 
reviewing” on US - UNESCO relations, and we have come to the conclusion that continued US membership in UNESCO will not 
benefit the country. (Main purport of the statements made by US State Department. Washington: UNESCO, 1984. Disponível em: 
<http://www. unesco.or.jp/meguro/reprint/rejoin.htm>. Acesso em 19 abr.  2012. 
13 As informações deste parágrafo foram extraídas de: GRAHAM, E. R. Money, Power and the United Nations: Examining the Causes 
and Consequences of Voluntary Funding. 2012. Disponível em: <http://www.princeton.edu/politics/about/file-repository/public/
Graham-IR_Colloquium_Draft.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2012.
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Na composição agregada da proposta orçamentária da OMS para o ano fiscal 2010-
2011, as contribuições obrigatórias dos países-membros representaram 17,3% (US$ 
980,7 milhões), as contribuições voluntárias ‘core’ 12,3% (US$ 700 milhões) e as 
contribuições voluntárias ‘non-core’, 70,4% (US$ 4.002,9 milhões)14.
A crise econômica atual nos países do Norte tem acrescentado ingredientes importan-
tes na debilitação da OMS (e, por certo, de todo o sistema multilateral). Na penúlti-
ma sessão da Assembleia Mundial, realizada em maio de 2011, a Diretora-Geral ob-
teve a aprovação de uma redução de US$ 1 bilhão no orçamento da OMS e anunciou 
a dispensa de 300 funcionários baseados na sede de Genebra (Suíça). Essas demissões 
representam 12,5% da força de trabalho na sede.

Ainda uma última observação sobre as doações voluntárias à OMS: até aqui, 
tratamos de doações voluntárias realizadas por governos nacionais, em particular, 
governos dos países desenvolvidos. Entretanto, mais recentemente, entidades filan-
trópicas passaram a ter presença cada vez maior como doadoras. O papel da filantro-
pia privada no enfraquecimento do multilateralismo é um tema deste novo século 
e inteiramente aberto à análise. Desenvolveu-se na esteira da crítica às deficiências 
gerenciais das iniciativas estatais e da ‘descoberta’ do chamado Terceiro Setor como 
alternativa àquelas apontadas deficiências.

O campo da saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento, tem 
sido um terreno importante de atuação da filantropia, mediante a atuação de Orga-
nizações Não Governamentais (ONGs). O combate às doenças transmissíveis é o seu 
alvo principal e a eclosão da epidemia global de HIV/AIDS foi um dos principais 
estímulos para a sua multiplicação.

Em 2001, a OMS criou uma ‘Iniciativa da Sociedade Civil’, com o intuito de 
organizar o seu relacionamento com as ONGs. Em 2003, havia 189 delas formal-
mente vinculadas à iniciativa, 240 outras com vínculos com a OMS, mas ainda fora 
da iniciativa, e, “provavelmente, várias centenas de ONGs relacionadas à OMS em 
nível regional ou nacional”. Em 2003, com a troca do Diretor-Geral, o programa foi 
esquecido15,16.

14 DRAFT PROPOSED PROGRAMME BUDGET 2010–2011. Disponível em: <http://apps.who.int/gb /ebwha/pdf_files/MTSP-08-13-
PPB-10-11/PPB-1en.pdf>. Acesso em 25 abr. 2012. 
15 LANORD, C. A study of WHO’s Official Relations system with Nongovernmental Organizations. Geneva: World Health Organization, 
jun.  2002.
16 LEE, K. Civil Society Organizations and the Functions of Global Health Governance: What Role Within Intergovernmental 
Organizations? Global Health Governance, New Jersey, v. III, n. 2, 2010. Disponível em: <www.ghgj.org/Lee_CSOs.pdf>. Acesso 
em: 26 abr. 2012.

1994 2009

‘core’
6 6

‘non-core’
4 31

Tabela 1. Contribuições financeiras voluntárias aos sistema das Nações Unidas em 1994 e 
2009, segundo a modalidade da contribuição

Fonte: Elaboração Própria.
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Creio estar fora de qualquer disputa uma série de aspectos positivos na atuação 
das ONGs no campo da saúde. Além de alguns resultados relevantes na sua atuação es-
pecífica, elas têm sido, de modo geral, aliadas nas causas dos países em desenvolvimen-
to, contra as posições dos países do ‘norte’ nas Assembleias Mundiais da Saúde e em ou-
tros fóruns, dentro e fora da OMS. Entretanto, objetivamente, malgrado suas próprias 
intenções, contribuem para fragilizar o papel da OMS, posto que elas são o destino de 
recursos financeiros que poderiam ser gerenciados por um organismo multilateral.

Um bom exemplo desse duplo papel está no apoio à pesquisa, ao desenvolvimen-
to e à produção de novas abordagens no campo das doenças tropicais negligenciadas, da 
malária, da tuberculose e do HIV/AIDS. Nesse terreno, onde a OMS cumpre histori-
camente um papel de destaque, na última década, tem sido crescente a presença dessas 
entidades filantrópicas. Essa presença dá-se, muitas vezes, em associação com a própria 
OMS, mas, cada vez mais, cria seus próprios canais de gestão técnica e financeira. O 
exemplo mais importante nessa modalidade de atuação tem sido a crescente esteriliza-
ção do Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais (TDR), 
criado e gerido pelo conjunto OMS/UNICEF/ United Nations Development Program-
me (UNDP)/Banco Mundial, em benefício de várias ONGs financiadas pela Fundação 
Bill e Melinda Gates, por outras entidades filantrópicas e por governos nacionais.

A organização filantrópica mais poderosa existente hoje em dia foi criada em 2002 
e possui uma carteira de doações já realizadas e prometidas até 2013, de cerca de US$ 
29 bilhões. Trata-se do Fundo Global para o Combate a AIDS, Tuberculose e Malária. 
A imensa maioria de suas receitas é oriunda de doações governamentais (aproxima-
damente 95%), fundamentalmente dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OECD). É governada por um comitê de 20 membros 
escolhidos por um complexo processo interno e possui normas de concessão e acompa-
nhamento rigorosos17.

Luiz Hildebrando Pereira da Silva é um conceituado pesquisador brasileiro que 
criou um centro de pesquisas sobre malária em Rondônia, este que hoje faz parte da 
rede de unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Sobre suas relações com o Fundo Glo-
bal, deu recentemente o seguinte depoimento:

Quando obtivemos do Fundo Global da OMS, em 2010, recursos para o con-
trole da malária, fomos forçados pelo doador – o Fundo – a reservar US$ 20 milhões 
do auxílio para compra e instalação de mosquiteiros impregnados de inseticidas nas 
campanhas de controle. Ora, o uso de mosquiteiros impregnados, tão apreciados pelo 
Fundo Global da OMS, não tem nenhuma comprovação de utilidade para o tipo de 
malária que temos na Amazônia. Independentemente disso, receber auxílio financeiro 
carimbado com o tipo de medida a ser financiada e utilizada contraria os mais básicos 
princípios de autonomia administrativa da República. Mais grave ainda é o fato de a 
OMS exigir que a gestão dos recursos fosse feita não pelo Ministério da Saúde, mas 
por uma entidade privada que foi montada e credenciada18.

Hildebrando se equivoca quando atribui à OMS a origem das regras e do cons-
trangimento. Nesse caso, o papel da OMS é apenas o de uma agenciadora de pro-

17 GLOBAL FUND RESULTS REPORT 2011: making a difference. Geneva: The Global Fund, 2012. p. 39. Disponível em: <http://www.
theglobalfund.org/en/library/publications/progressreports/>. Acesso em 10 jun 2012. 
18 REVISTA FAPESP. Edição especial 50 anos, maio 2012. p. 17-18. 



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 159-188, jan./mar. 2013 169

GUIMARÃES, R.   •   O mal-estar na Saúde Pública

jetos. Participa do comitê como membro sem direito a voto19. As regras são emana-
das do próprio Fundo. Não se trata, aqui, de discutir as normas, mas de apontar a 
inversão de papéis entre a OMS e um fundo filantrópico de financiamento a ações 
de saúde. Ressalto que não se trata de um projeto de pesquisa, mas da profilaxia da 
malária na região.

Até agora, discutimos as formas de atuação. Vale a pena expor as razões substan-
tivas, os temas mais relevantes que levaram, no âmbito da OMS, ao desenvolvimento 
de estratégias unilaterais por parte dos países desenvolvidos. São vários, mas gostaria 
de ressaltar aquele que nos últimos 35 anos vem se destacando.

Se no caso da UNESCO o contencioso foi essencialmente político-ideológico, 
no caso da OMS ele diz respeito a impactos potenciais decorrentes de decisões da 
agência ligadas à produção, à distribuição e ao acesso a medicamentos e a outros 
produtos industriais de saúde. Contenciosos comerciais, portanto.

Desde meados da década de 70 do século passado, um tema geral governa o dis-
senso norte-sul na OMS e alimenta a crescente erosão do multilateralismo na saúde. 
Ele trata das estratégias de ampliação do acesso a medicamentos nos países em desen-
volvimento. O dissenso tem se manifestado através de dois aspectos mais específicos: 
a instituição de listas de medicamentos essenciais pela OMS e pelos países-membros 
– tema hoje relativamente pacificado – e a discussão sobre o impacto do regime de 
proteção à propriedade intelectual mediante patentes no acesso a medicamentos. Ao 
contrário dos medicamentos essenciais, esse tema está vivo e tem sido objeto de gran-
des debates nas últimas sessões da Assembleia Mundial da Saúde.

O contencioso sobre as listas teve início em 1975, na 28ª Assembleia Mundial. 
Esta recomendou à OMS que preparasse uma lista de medicamentos essenciais e ins-
tasse os países-membros que a aplicassem, assegurados qualidade e preço. A primeira 
lista foi publicada em 1977 e continha 186 medicamentos em 205 apresentações20.

A oposição ao conceito de medicamentos essenciais21 e às listas dos mesmos veio 
inicialmente da indústria farmacêutica. Já em 1987, a Federação Internacional das 
Associações de Produtores Farmacêuticos criticava o conceito que, se aplicado “pode-
ria resultar em cuidado médico subótimo e reduzir os níveis de saúde”22. Em resposta 
a uma iniciativa do senado italiano de instituir uma lista de medicamentos essenciais, 
a indústria daquele país declarava que “se eles [a OMS] querem transformar a Itália 
num país do Terceiro Mundo, este é o caminho”23.

O tema foi revisitado em várias ocasiões e fóruns na OMS e o dissenso entre 
países-membros aprofundou-se com a assinatura dos acordos TRIPS (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) em 1994, no âmbito da Organi-

19 BOARD MEMBERS. Geneva: The Global Fund, 2012. Disponível em: <http://www.theglobalfund. org/en/board/members/>. 
Acesso em 10 jun 2012. 
20  Todas as informações sobre o contencioso dos medicamentos essenciais foram obtidas do artigo de revisão de autoria de 
Richard Laing e colaboradores publicado em The Lancet em 2003. LAING, R. et al. 25 Years of the WHO Essential Medicines List: 
Progress and Challenges. The Lancet, Oxford, v. 361,  p. 1723-1729, may 2003.
21 Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidado à saúde da população. Listas 
de Medicamentos Essenciais sustentam o fornecimento sistemático de medicamentos nos sistemas de saúde. THE WORLD 
MEDICINES SITUATION 2011: selection of essential medicines. Disponível em: <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/
s18770en/s18770en.pdf>. Acesso em 3 maio 2012.
22 LAING, R. et al. 25 Years of the WHO Essential Medicines List: Progress and Challenges. The Lancet, Oxford, v. 361,  p. 1723-1729, 
may 2003. No original; “could result in sub-optimal medical care and might reduce health standards”.
23 LAING, R. et al. 25 Years of the WHO Essential Medicines List: Progress and Challenges. The Lancet, Oxford, v. 361,  p. 1723-1729, 
may 2003. No original; “If they want to turn Italy into a third world country, this is the way to go about it”.
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zação Mundial do Comércio. Em resumo, esses acordos estabeleceram uma política 
de propriedade intelectual restritiva e homogênea (na linguagem diplomática, ‘har-
monizada’) para todos os países-membros da OMC, muitos dos quais, até então, 
não reconheciam patentes para medicamentos (dentre os quais, o Brasil). Em 2001, 
com a Declaração de Doha, também no âmbito da OMC, a partir de uma iniciativa 
da África do Sul, os países em desenvolvimento obtiveram êxito em flexibilizar os 
acordos TRIPS, estabelecendo que a defesa da propriedade intelectual não deveria 
sobrepor-se ao acesso das populações aos medicamentos essenciais.

Neste mesmo ano (2001), pela primeira vez, os Estados Unidos criticaram pu-
blicamente a política das listas de medicamentos essenciais, em particular, no que se 
referia a sua aplicabilidade nos países desenvolvidos, aos custos de alguns medica-
mentos e à inclusão, nas listas, de medicamentos patenteados24.

Em 2007, 134 países apresentavam uma lista de medicamentos essenciais e a 
maioria deles as havia atualizado nos últimos cinco anos imediatamente anteriores25. 
No Brasil, a lista de medicamentos essenciais é a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME). Foi criada em 1964 e encontra-se na sétima edição – Rename 
2010. Contém 343 fármacos contidos em 574 apresentações farmacêuticas26 e orien-
ta a política de assistência farmacêutica básica do SUS.

A questão do impacto das patentes no acesso a medicamentos é mais recente e 
está ainda em aberto. Foi introduzida na OMS a partir das regras emanadas do esta-
belecimento das flexibilidades dos acordos TRIPS de 2001. Em 2003, entrou oficial-
mente na pauta política da OMS. Embora exista uma extensa bibliografia disponível, 
acredito que uma revisão crítica da trajetória integral dos debates sobre o assunto 
na OMS nesses quase dez anos ainda está para ser elaborada. O dissenso coloca em 
oposição, por um lado, os países-membros detentores de patentes e países que esta-
beleceram acordos comerciais com aqueles: por outro, a maioria dos países que não 
detêm patentes. A maior parte dos primeiros está situada no Hemisfério Norte e a 
maior parte dos segundos no Hemisfério Sul.

Segue resumo da evolução da questão:
Sob a influência da instituição das flexibilidades nos acordos TRIPS, deu-se, na 

Assembleia Mundial da Saúde, em 2003, o início formal dos debates sobre patentes e 
saúde pública. Em uma de suas resoluções, a direção da OMS foi instada a organizar 
uma comissão de experts para analisar as relações entre “direitos de propriedade inte-
lectual, inovação e saúde pública”. Em resposta, foi criada, em 2004, uma comissão 
de especialistas que ficou conhecida por Commission on Intellectual Property, Innova-
tion and Health (CIPIH) e que deveria apresentar seu relatório em 2005. Isso não foi 
possível e o relatório apareceu apenas em 2006. As razões do adiamento foram bem 
sintetizadas por um de seus membros, o professor Carlos Correa, da Universidade 
de Buenos Aires27. Ele aponta uma excessiva ampliação do escopo dos trabalhos e 

24 LAING, R. et al. 25 Years of the WHO Essential Medicines List: Progress and Challenges. The Lancet, Oxford, v. 361,  p. 1723-1729, 
may 2003. 
25 WORLD HEALTH ORGANIZATION. The World Medicines Situation 2011. 3. ed. Geneva: WHO, 2011. Disponível em: <http://apps.
who.int/medicinedocs/documents/s18770en/s18770en.pdf>. Acesso em 3 maio 2012. 
26 BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da saúde. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/ portal/saude/profissional/visualizar_ 
texto.cfm?idtxt=32820&janela=1>. Acesso em 3 maio 2012.
27 CORREA, C. Do patents work for public health? Bulletin of the World Health Organization, Geneva, v. 84, n. 5, p. 337-424, may 2006. 
Disponível: <http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/interview 0506/en/index.html>. Acesso em 7 maio 2012.
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o grande dissenso entre participantes da comissão como responsáveis pelo atraso. Um 
pequeno escândalo veio também à luz, quando lobistas da indústria farmacêutica foram 
flagrados fazendo anotações diretamente no rascunho do relatório da comissão. Fracas-
sado o CIPIH em cumprir sua missão, a Assembleia Mundial de 2006 determinou à 
direção da OMS a criação de um fórum intergovernamental constituído por todos os 
países-membros que o desejassem, para dar continuidade ao debate sobre o mesmo tema, 
muito embora com outra hierarquização de prioridades. Esse fórum, que terminou com 
a participação de mais de 100 países, ficou conhecido por Interagency Gender Working 
Group (IGWG) e o seu tema passou a ser: “Saúde pública, inovação, pesquisa essencial 
em saúde e direitos de propriedade intelectual”. Os direitos de propriedade intelectual, 
que eram a ‘cabeça’ do tema no CIPIH, passaram a ser a ‘cauda’ do temário no IGWG. 
O relatório final foi apresentado na Assembleia Mundial de 2008, que aprovou uma “Es-
tratégia Global e Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual” 
com oito pontos28. As relações entre o regime de patentes e a saúde pública é o ponto 
de número cinco e a abordagem da questão é posta da seguinte diluída maneira: “(5) 
aplicação e gerenciamento da propriedade intelectual para contribuir com a inovação e 
promover a saúde pública”.

A assembleia de 2008 instou, ainda, a direção da OMS a criar outro grupo de es-
pecialistas (‘Grupo de Trabalho de Experts’), cuja missão era circunscrita ao ponto de 
número sete da agenda (‘promover mecanismos de financiamento sustentáveis [à P&D]’). 
Como se vê, a expressão executiva da resolução da assembleia, que foi o grupo de experts, 
eliminou a questão básica desde 2003, que era as relações entre patentes e saúde pública. 
Esse grupo de experts ficou conhecido por Environmental Working Group (EWG).

O round seguinte ocorreu na Assembleia Mundial de 2010, na qual o relatório do 
EWG foi rejeitado por vários motivos, entre os quais o conflito de interesses com a indús-
tria manifestado por alguns de seus membros. A isso, a assembleia reagiu com uma resolu-
ção que criava um novo grupo de experts que, num aspecto importante, se diferenciou do 
anterior. Enquanto os experts do EWG foram escolhas ad-hoc feitas pela Diretora-Geral, 
a partir de sugestões dos países, os experts do novo ‘Grupo de Trabalho Consultivo sobre 
Pesquisa e Desenvolvimento’ foram indicados pelas instâncias regionais da OMS a partir 
de indicações realizadas pelos países de cada região. Esse novo grupo ficou conhecido 
por Community Epidemiology Work Group (CEWG). Apresentou seu relatório recente-
mente, na Assembleia Mundial de maio de 2012 e após grande resistência dos países 
detentores de patentes e de seus aliados políticos. A principal resolução da mesma foi a de 
recomendar um posicionamento formal dos países-membros acerca de uma Convenção 
Vinculante que poderá obrigar, entre outros aspectos, a vinculação de 0,01% do valor 
dos PIBs nacionais para o financiamento de pesquisas em saúde e a concordância de uma 
governança desses recursos por parte da OMS. Esse processo deverá estar concluído até o 
final deste ano e será discutido pela assembleia de 201329. Não creio que haja razões 
para qualquer entusiasmo quanto a um desfecho favorável da questão.
28 Os elementos são: 
(1) prioritizing research and development needs; (2) promoting research and development; (3) building and improving innovative 
capacity; (4) transfer of technology; (5) application and management of intellectual property to contribute to innovation and promote 
public health; (6) improving delivery and access; (7) promoting sustainable financing mechanisms; and (8) establishing and monitoring 
reporting systems. PUBLIC HEALTH, INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY: global strategy and plan of action. Disponível em: 
<http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ EB126/B126_6-en.pdf >. Acesso em 7 maio 2012.
29 Comunicação pessoal ao autor por parte da Drª Claudia Chamas, representante da região das Américas no CEWG.



Saúde em Debate  •  Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 159-188, jan./mar. 2013172

GUIMARÃES, R.   •   O mal-estar na Saúde Pública

Alguém poderia argumentar que essa já longa disputa política na OMS não reflete 
exatamente uma estratégia de esvaziamento político, mas apenas o exercício de práticas 
políticas aceitáveis, sempre dentro do quadro normativo da própria OMS (grupos de 
interesse, opinião de experts, decisões do diretor-geral e do secretariado, assembleias 
mundiais etc.). Eu poderia estar de acordo com essa interpretação não fossem duas 
questões relevantes. A primeira é que o debate não é simétrico em termos de instrumen-
tos reais de poder; pois, se é verdade que os dois lados possuem seus argumentos retó-
ricos e práticos e deles livremente lançam mão, apenas um dos lados detém o poder de 
manter, mais além do debate específico, toda a organização sob seu controle, mediante 
as contingências financeiras. E a segunda questão é que, pelos seus efeitos restritivos ao 
acesso a medicamentos por milhões de pessoas, o debate, cada vez mais, se desloca do 
terreno da política e atinge, em cheio, o terreno da moralidade.

Como mencionei mais acima, a questão da relação entre a proteção à propriedade 
intelectual mediante patentes e a saúde pública continua em aberto na OMS. Mas, ape-
sar disso, a impressão que fica é a de que, pela vertente da saúde pública, o modo como 
o debate é posto hoje está muito empobrecido em relação a 2003. Penso a diluição do 
temário através da ampliação desmedida de seu escopo e o conflito de interesses com 
a indústria como as duas razões que dificultam o avanço do debate30 e que essas razões 
têm sido a base de uma estratégia mais geral de esterilização de um item crucial, que é a 
ampliação do acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento. E, ainda, que essa 
estratégia tem como efeito colateral contribuir com o esvaziamento da OMS enquanto 
fórum multilateral privilegiado para debater esse tema.

Infelizmente, o mal-estar no multilateralismo tem tido na OMS um terreno fértil 
para se manifestar. Em paralelo ao seu crescente estrangulamento financeiro, as razões 
comerciais envolvidas nos dois grandes debates vigentes desde meados da década de 
1970 – as listas de medicamentos essenciais e as relações entre patentes e saúde pública 
– têm sido a pedra de toque substantiva da crise do multilateralismo na saúde. E, além 
disso, os limitados resultados até agora alcançados na perspectiva da expansão do acesso 
a medicamentos pelos pobres do mundo vêm cada vez mais modelando uma crise ética 
que, pela sua relevância, merece um comentário específico neste ensaio.

O mal-estar ético na saúde pública

Bioética e saúde pública, ambas territórios demarcados por campos disciplinares e de 
prática, são fundamentadas, aquela na filosofia e esta na ciência. A primeira, bastante 
recente e a segunda, já uma velha senhora de 250 anos.

A saúde pública tem sido objeto de reflexão e revisão, tanto nos aspectos ligados 
à sua prática quanto na delimitação dos fundamentos científicos de que lança mão. 
Na discussão do seu campo de prática, entre outras, ressalta a reflexão de Paim e 
Almeida Filho31, quando cotejam o campo da saúde pública com o da saúde coletiva. 

30 CORREA, C. Do patents work for public health? Bulletin of the World Health Organization, Geneva, v. 84, n. 5, p. 337-424, may 2006. 
Disponível: <http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/interview 0506/en/index.html>. Acesso em 7 maio 2012. 
31 PAIM, J. S.;  ALMEIDA FILHO, N. A Crise na Saúde Pública e a Utopia da Saúde Coletiva. Salvador: Casa da Qualidade Editora, 2000.
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Por outro prisma, uma revisão de suas fronteiras e dos fundamentos científicos que a 
alimentam está ainda em fase embrionária de discussão. Por exemplo, tem sido preo-
cupação deste autor a mudança da geografia disciplinar da pesquisa em saúde pública 
com a incorporação acelerada, e muito pouco percebida e analisada, de descobertas 
derivadas da biologia molecular em seu armamentário32.

Quanto à bioética, cujo nascimento é atribuído ao oncologista norte-americano 
Van Rensselaer Potter, em 1970, é considerada uma das “éticas aplicadas” que vieram 
ao mundo depois da 2ª Guerra Mundial33. Recentemente foi sugerida uma taxono-
mia de intervenções bioéticas no campo da saúde humana34, da qual me aproprio 
para indicar a grande abrangência atual da bioética nas práticas de saúde. São elas: 
(1) a bioética como aplicação de princípios morais aos problemas biomédicos em 
geral; (2) a bioética enquanto metodologia para conseguir julgamentos morais de 
casos clínicos; (3) a bioética aplicada à investigação pública da dimensão moral dos 
problemas sanitários.

Faço agora uma constatação que, muito provavelmente, não passaria pelo crivo 
de um epidemiologista minimamente equipado. Uma constatação baseada em evi-
dências francamente insuficientes para os padrões de um ambiente acadêmico bem 
constituído, pois ela decorre apenas de minhas experiências pessoais no Ministério 
da Saúde e na Fundação Oswaldo Cruz durante toda a primeira década deste século.

A constatação é que estou convencido de que os dilemas morais postos no cam-
po da saúde de que temos tido notícia e mesmo vivenciado – não apenas no Brasil 
– possuem duas raízes, essencialmente. A primeira delas é a crescente tensão entre 
o acesso a dispositivos de proteção à saúde e interesses comerciais, em particular, o 
acesso a produtos industriais. O exemplo mais contundente dessa tensão, em nível 
global, foi apresentado na seção anterior e se refere à aplicação das regras de proteção 
à propriedade intelectual baseada em patentes e o acesso a medicamentos. A segunda 
raiz dos dilemas morais no campo da saúde humana é a crescente e avassaladora parti-
cipação das tecnociências nas intervenções sobre corpos e mentes, visando a melhorar 
sua saúde.

Em seus fundamentos básicos, as regras do regime de patentes tais como as 
compreendemos hoje em dia foram instituídas no final do século XIX, por ocasião da 
Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial (1883)35. Segundo esses princípios, 
as patentes são monopólios temporários (atualmente duram 20 anos, na maioria dos 
casos) cujos principais objetivos declarados são privilegiar e estimular o gênio in-
ventivo dos indivíduos e prover o inventor de uma retribuição financeira dos gastos 
relativos ao processo de invenção.

32 GUIMARÃES, R. Ciência, Tecnologia e Saúde Pública: uma longa jornada. In: CONFERÊNCIA proferida no Instituto de Saúde Cole-
tiva da UFBa.  Anais... Salvador: UFBA, 2010. 
33 CARVALHO FORTES, P. A.; PAVONE ZOBOLI, E. L. C.  Bioética e Saúde Pública: entre o individual e o coletivo. In: ______. (orgs.). 
Bioética e Saúde Pública. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009. 
34 REICHLIN, M. apud  SCHRAMM, F. R. Niilismo tecnocientífico, holismo moral e a bioética global de V. R. Potter. História, Ciências, 
Saúde, Manguinhos, v. IV, n. 1, p. 95-115, mar.-jun. 1997.
35 VAN DIJK, T. The economic theory of patents: a survey. Maastrich: Maastricht Economic Research Institute on Innovation and 
Technology, 1994. Disponível em: <http://www.merit.unu.edu/publications/ rmpdf/1994/rm1994-017.pdf>. Acesso em 17 maio 
2012.
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Vale, no entanto, notar que o conceito de patentes é muito mais antigo, remon-
tando à Europa do final da Idade Média e início do Renascimento. E que, em suas 
origens, significava uma concessão feita pelo ‘Príncipe’ para induzir a transferência 
e a abertura de tecnologias desenvolvidas no exterior. De certo modo, essa ideia é o 
oposto do conceito moderno, de monopólio temporário36.

Entretanto, ao longo do século XX, emergiram dois fenômenos inexistentes 
por ocasião da instituição do regime de patentes do final do século XIX. Foram fe-
nômenos independentes, até certo ponto concomitantes e sinérgicos. O primeiro foi 
o desenvolvimento dos mercados de consumo de massa de produtos industriais nas 
primeiras décadas do século XX e, em uma segunda onda, após a 2ª Guerra Mundial, 
nos Estados Unidos37; e, desde então, para outras partes do mundo. O segundo é 
um produto da tecnificação do cuidado à saúde. Em outros termos, a inclusão de 
produtos industriais com alto grau de incorporação de tecnologias de base científica 
como itens fundamentais na prática dos sistemas de saúde e, em consequência, sua 
crescente presença como produtos dos mercados de consumo de massa.

É possível argumentar que o desenvolvimento dos mercados de consumo de 
massa vem produzindo apenas o acirramento de conflitos comerciais entre firmas 
concorrentes, não apenas tolerados, mas até considerados necessários à criação de 
riqueza e ao desenvolvimento econômico, pelo menos nos marcos do sistema capi-
talista. Entretanto, quero argumentar que duas especificidades fazem com que, no 
terreno da saúde pública, além de conflitos comerciais, esse desenvolvimento esteja 
produzindo também impactos no campo ético.

Em termos mundiais, os dois segmentos industriais nos quais o regime de pro-
teção à propriedade industrial por patentes é mais dinâmico e produtor de controvér-
sias são a indústria eletroeletrônica, em particular, nas tecnologias de comunicação e 
informação, e as indústrias do complexo da saúde, em particular, a de medicamentos 
e, mais recentemente, a de vacinas. A primeira especificidade eu a apresento tomando 
de empréstimo da economia, embora de modo bastante imperfeito, o conceito de 
‘elasticidade econômica’. Suspeito que na indústria da saúde vigore um grau bem 
maior de ‘inelasticidade’ do que, por exemplo, no complexo das tecnologias de infor-
mação e comunicação.

A ausência de consumo de parafernália eletrônica é tolerável e impacta em ter-
mos apenas modestos o bem-estar das pessoas. Tomado o argumento de outra ma-
neira, a da desigualdade, talvez não seja tão importante que se consuma mais iPads 
per capita no Canadá do que na Bolívia. Além disso, mesmo para aqueles que acham 
que não podem viver sem a parafernália, é possível elaborar uma ampla hierarquia na 
adesão a ela – poucos ou muitos equipamentos; equipamentos mais ou menos sofis-
ticados etc. No que toca a indústria da saúde, os graus de liberdade são francamente 
mais restritos, principalmente no terreno de medicamentos e vacinas. Não apenas 

36 DAVID, P. A.  Intellectual Property Institutions and the Panda’s Thumb: Patents, Copyrights, and Trade Secrets in Economic Theory 
and History. In: WALLERSTEIN, M. B.; MOGEE,  M. E.; SCHOEN, R. A. (eds). Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Scien-
ce and Technology. Washigton: National Research Council, 1993. Disponível em: <http://www.nap.edu/openbook. php?record_
id=2054&page=51>. Acesso em 17 maio 2012. 
37 COHEN, L. A consumer’s republic: The politics of mass consumption in postwar America. Journal of Consumer Research, 
Madison, v. 31, n. 1, p.236-239, 2004. Disponível em: <http://dash.harvard. edu/bitstream/handle/1/4699747/cohen_conrepublic.
pdf?sequence=2>. Acesso em 15 maio 2012.
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porque no mundo de hoje não se pode viver sem eles, como também porque se pode 
morrer se a eles não se tem acesso.

É dessa maior ‘inelasticidade’ que decorre a segunda especificidade. Diferente-
mente de outros segmentos industriais, patentes e produtos de saúde geram conflitos 
morais importantes porque a vida e a saúde são direitos humanos fundamentais. De 
resto, entre nós, direitos inscritos na Constituição Federal desde 1988.

Nessa ordem de argumentos, gostaria de mencionar um exemplo de dilema 
moral relevante colocado recentemente para a saúde pública brasileira, que tem sido 
chamado de ‘judicialização da saúde’. Este é um nome popular dado ao efeito provo-
cado pelo cruzamento entre uma brecha interpretativa do conceito de integralidade 
inscrito na lei que criou o SUS e a busca, por parte da indústria farmacêutica, da 
ampliação do fornecimento de medicamentos pagos pelo governo ao arrepio de ava-
liações adequadas do custo-efetividade dos mesmos. Na prática, a ‘judicialização’ se 
expressa por demandas judiciais para a garantia do acesso a produtos e serviços não 
oferecidos pelas normas em vigor no sistema público de saúde. No ano de 2011, as 
despesas do Ministério da Saúde com medicamentos obtidos por decisões judiciais 
atingiram R$ 243 milhões. Essa não é a maior parte das despesas. Em 2010, o Estado 
de São Paulo, segundo a mesma fonte, gastou R$ 700 milhões38.

A chamada ‘judicialização’ estabeleceu, aliás, um dilema moral mais complexo 
do que o habitual, e isso por duas razões. A primeira é que habitualmente as tensões 
entre o monopólio temporário e o acesso se expressam por uma restrição a este. 
No caso da ‘judicialização’, a tensão se expressa por uma extensão ‘não racional’ do 
acesso. A segunda razão é que o dilema se ampara não em uma oposição simples 
entre dois interesses (acesso a produtos e interesse comercial), mas na confluência 
de três interesses, a saber: (1) o direito cidadão ao cuidado integral à saúde; (2) os 
interesses comerciais das firmas produtoras de medicamentos; (3) as dificuldades do 
SUS expressas, por um lado, nas insuficiências de seu financiamento e, por outro, na 
fragilidade do seu ainda incipiente aparato de avaliação tecnológica.

Para examinar o que considero a segunda raiz na produção de dilemas morais 
no campo da saúde, parto do conceito de tecnociências em sua acepção original, 
proposta pelo filósofo belga Gilbert Hottois em 1978. Trata-se do emaranhamento 
entre as esferas da criação de conhecimento com base em metodologia científica e do 
desenvolvimento de técnicas que visam tanto a aplicações práticas daquele conheci-
mento na esfera produtiva, quanto à potencialização da reprodução e do avanço da 
própria ciência.

Grande parte desses dilemas morais se desenvolveu a partir dos avanços na com-
preensão dos mecanismos biológicos a nível molecular. E, demonstrando a inter-
relação entre os três níveis do estatuto epistemológico da bioética que mencionamos 
acima (biomédico, clínico e de saúde pública), os dilemas morais decorrentes das ma-
nifestações tecnocientíficas oriundas dos avanços da biologia molecular distribuem-se 
ampla e igualmente nas práticas de pesquisa laboratorial, nas intervenções clínicas 

38 SEGATTO, C. O paciente de R$ 800 mil. Revista Época, São Paulo, 23 mar. 2012.  Disponível em: <revistaepoca.globo.com/tempo/
noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html>. Acesso em 15 maio 2012. 
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e nas decisões no campo das políticas de saúde. A esses campos, eu ainda agregaria 
dilemas decorrentes de tensões entre avanços tecnocientíficos e padrões culturais não 
hegemônicos. Nesse quesito, ressalta, em nosso país, as dificuldades de conciliar o 
acesso ao patrimônio genético com finalidades de pesquisa e desenvolvimento com 
os direitos adquiridos utis possidetis por populações detentoras de padrões cultu-
rais distintos (indígenas, caboclos, quilombolas etc.)

Temos tido, no Brasil, uma série de episódios relativos a dilemas morais de-
correntes dos avanços tecnocientíficos. Dentre eles, podemos citar a definição do 
conceito de morte com vistas a transplantes de órgãos, o debate sobre o acesso ao 
patrimônio natural e os direitos dos povos que dele fazem uso, as tecnologias de 
reprodução assistida, a utilização de células embrionárias humanas em pesquisa 
biomédica, o direito à morte com dignidade, a revisão ética na pesquisa com seres 
humanos, a interrupção induzida nas gravidezes com concepto anencéfalo, a já 
mencionada ‘judicialização’ da saúde etc.

Sejam aqueles dilemas morais decorrentes das tensões entre comércio e acesso, 
sejam os decorrentes dos avanços tecnocientíficos no campo do cuidado à saúde, 
acredito que temos, no Brasil, um balanço relativamente positivo no que se refere 
às codificações éticas advindas das discussões sobre os mesmos. Não tenho qualquer 
dúvida de que, em grande parte, devemos o resultado desse balanço ao vigente 
Estado Democrático de Direito, com o funcionamento regular das instituições que 
o representam formalmente. Mas, além disso, devemos esses resultados também à 
participação da sociedade – organizada ou não – nos debates públicos sobre todos 
esses temas.

Mas, se é assim, onde está o mal-estar? 
No campo das tensões entre interesses comerciais e acesso a bens e serviços 

de saúde em nível mundial, como apresentado na seção anterior, o mal-estar está 
vinculado à fragilização do multilateralismo como modalidade de solução de con-
trovérsias entre países. No Brasil, mais especificamente, o mal-estar está ligado às 
vicissitudes do nosso SUS, que também já discutimos no início deste ensaio. Rei-
tero o que já expus anteriormente: entre nós, o dilema moral que restringe o acesso 
a bens e serviços de saúde decorre, além do exercício de estratégias comerciais an-
tiéticas, ao subfinanciamento e as debilidades na gestão do nosso sistema de saúde.

No terreno dos dilemas morais ligados aos avanços das tecnociências como 
base de práticas de cuidado à saúde, quero ainda comentar um quadro paradoxal 
não na maioria das codificações éticas resultantes, mas na organização dos argu-
mentos nos debates que as informam. Refiro-me à concomitância e, mesmo, im-
provável convergência entre duas posturas ideológicas habitual e historicamente 
antagônicas. Por um lado, o que poderíamos chamar de ‘biologização da moralida-
de’, que consiste em sustentar orientações morais a partir de conceitos supostamen-
te biológicos, cuja principal expressão advém da proeminência de racionalidades 
religiosas no trato de dilemas morais no seio de uma sociedade na qual o Estado é, 
constitucionalmente, laico.

Talvez a mais clara expressão dessa convergência tenha ocorrido nos debates 
que animaram os temas relativos ao começo e ao fim da vida, bem como à modi-
ficação de seres vivos. Neles, a racionalidade religiosa habitualmente lançou mão 
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de supostos indicadores biológicos para estabelecer o início e o fim da vida. Este é 
o paradoxo.

Os porquês do mal-estar

Pretendo agora avançar nos porquês, deixando de lado as manifestações concretas do 
mal-estar. E para iniciar essa segunda parte, proponho um diálogo fictício, embora 
possível, entre dois dentre os melhores interpretadores do século passado. Ambos aca-
dêmicos e militantes políticos. Um jurista e outro historiador. Um britânico e outro 
italiano. Um liberal e outro comunista. Ambos pertencentes ao campo da esquerda 
europeia.

Em seu livro ‘A Era dos Extremos’, Eric Hobsbawm sugere que “A revolução 
cultural de fins do século XX pode assim ser mais bem entendida como o triunfo do 
indivíduo sobre a sociedade, ou melhor, o rompimento dos fios que antes ligavam os 
seres humanos em texturas sociais39”.

Nessa obra, Hobsbawm reflete sobre o ‘breve século XX’, que, segundo ele, 
teve início em 1914, com a eclosão da 1a Guerra Mundial, e acabou em 1991, com o 
golpe militar que pôs fim à União Soviética.

O triunfo do indivíduo e o rompimento de fios com as texturas sociais a que se 
refere o historiador britânico são metáforas relativas às transformações culturais do 
final do século passado, e que foram a antessala do avassalador avanço do liberalismo 
como ideologia, e da democracia liberal como sua “natural” expressão política a partir 
do colapso da União Soviética e dos países europeus da sua esfera de influência.

Não pretendo cansá-los com considerações acerca das relações entre liberalismo 
e democracia. O debate sobre esse tema é tão antigo quanto inconclusivo. Pelo lado 
da democracia, desde o classicismo grego. Pelo do liberalismo, pelo menos desde as 
revoluções burguesas do século XVIII nos Estados Unidos e na França. Entretanto, 
para deixar clara a minha adesão ao ponto de vista de que aquela ideologia e essa 
forma de governo não são irmãos siameses, eu tomo de empréstimo a palavra de um 
notável liberal democrata italiano, ele também uma testemunha de todo o breve sé-
culo XX: Norberto Bobbio.

A existência atual de regimes liberal-democráticos ou de democracia liberal 
levam a crer que liberalismo e democracia sejam interdependentes. No entanto, 
o problema das relações entre eles é extremamente complexo, e tudo menos li-
near [...]. Um Estado liberal não é necessariamente democrático: ao contrário, 
realiza-se ‘historicamente’ em sociedades nas quais a participação no governo é 
bastante restrita, limitada às classes possuidoras. Um governo democrático não 
dá vida necessariamente a um Estado liberal: ao contrário, o Estado liberal 
clássico foi posto em crise pelo progressivo processo de democratização produzi-
do pela gradual ampliação do sufrágio, até o sufrágio universal40. (grifo meu)

39 HOBSBAWM, E. A Era dos Extremos: o breve século XX, 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 328. 
40 BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia . São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 7. 
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Mas se poderia argumentar que esta é uma apreciação histórica, baseada na re-
alidade dos séculos XVIII e XIX. Uma apreciação, portanto, que talvez não estivesse 
levando em conta toda a riqueza das transformações políticas e econômicas passadas 
no breve século XX. Mas Bobbio reitera:

Ao se observar ‘o conceito prevalente de liberalismo’, com referência particular 
às diversas correntes assim chamadas neoliberais, é preciso admitir que entre 
o filósofo e o economista, teve razão o segundo. Por neoliberalismo se entende 
hoje, principalmente, uma doutrina econômica consequente, da qual o libe-
ralismo político é apenas um modo de realização, nem sempre necessário”41. 
[Bobbio, escrevendo na virada do século XX para o XXI, se refere a um 
debate em meados dos anos 1940 entre Luigi Einaudi, o economista, e 
Benedetto Croce, o filósofo]. (grifo meu).

E o que se observa neste nosso século como modelo hegemônico de democracia 
liberal talvez seja uma nova variedade de democracia. Fundamentada no enfraqueci-
mento dos Estados nacionais, por um lado, graças à globalização financeira e produti-
va e, por outro, por uma ideologia de radical laissez-faire, que objetiva a minimização 
da máquina estatal e a maximização do mercado como organizador da vida política. 
Mas, como observa Hobsbawm:

O ideal da soberania do mercado não é um complemento à democracia liberal, 
e ‘sim uma alternativa a ela’. É, na verdade, uma alternativa a todos os tipos 
de política, pois nega a necessidade de decisões políticas, que são justamente 
aquelas relativas aos interesses comuns ou grupais que se distinguem da soma 
das escolhas, racionais ou não, dos indivíduos que buscam suas preferências 
pessoais [...]. A participação no mercado substitui a participação na política. 
O consumidor toma o lugar do cidadão”42. (grifo meu)

Hobsbawm escreveu isso em 2007 ou pouco antes. Em termos históricos, na 
manhã seguinte, em novembro de 2011, a Europa demonstrou com fatos o que ele 
conceituava. Após a imposição à Grécia (por ironia, a Grécia, o berço da democracia) 
de um programa econômico-financeiro elaborado essencialmente pela Alemanha e 
pelas autoridades monetárias europeias, o Primeiro-Ministro grego Georges Papan-
dreou foi obrigado a renunciar após ter proposto uma consulta popular, um plebisci-
to, um referendum – vale dizer, o mecanismo democrático por excelência – para saber 
se o povo grego estaria ou não disposto a aceitar o pacote. Foi uma confirmação cabal 
de que, além de não ser o ambiente ‘natural’ da democracia, o liberalismo pode ser 
a sua negação. Em particular, o liberalismo em seu formato atual, pós-moderno, no 
qual “a participação no mercado substitui a participação na política. O consumidor 
toma o lugar do cidadão”.

41 BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia . São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 87.
42 HOBSBAWM, E.  Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 105-106.
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Mas o fato é que o liberalismo tem como seu principal ponto de apoio moral 
a ideia da precedência da vontade individual sobre qualquer outra instância – em 
outras palavras, que o reino da liberdade só se estabelece plenamente na presença 
dessa precedência. E é indiscutível que a afirmação do indivíduo, essa conquista da 
modernidade, foi uma aquisição fundamental na história da humanidade. Mas como 
nos ensinou Gaston Bachelard, “o conhecimento do real é luz que sempre projeta 
algumas sombras”43. E uma das sombras projetadas pela invenção da liberdade foi 
outra questão moral, também relevante: a questão da igualdade.

Não pretendo comentar aqui – muito embora sejam importantes – as distinções 
entre as categorias antitéticas de igualdade/desigualdade ou de equidade/iniquidade. 
O que me importa é ressaltar que esta sombra deixada pela primazia da liberdade é 
uma questão central para nós, mulheres e homens da saúde pública. E que os desdo-
bramentos atuais da mesma sombra estão na raiz do mal-estar atual cujas expressões 
eu tentei discutir ao longo desse ensaio. Em outros termos, voltando a Hobsbawm, 
penso que a subestimação da questão da igualdade está na raiz do rompimento dos 
fios que antes ligavam os seres humanos em texturas sociais. Ou, dito de uma maneira 
mais radical, o mal-estar na saúde pública decorre do aniquilamento do imperativo 
da igualdade sob o manto da liberdade: nos nossos dias, a liberdade de mercado.

Volto a Bobbio para ilustrar essa relação delicada entre liberdade e igualdade. 
Em sua magnífica autobiografia, ele recupera um discurso proferido por Egidio Me-
neghetti, combatente antifascista, liberal democrata como Bobbio, que saiu da cadeia 
para assumir a reitoria da Universidade de Pádua. O discurso é de julho de 1945. 
Disse, então, o reitor: Os princípios do liberalismo não são mais suficientes porque] 
aprofundando a investigação nas consciências e nos fatos, descobre-se que dificilmen-
te uma completa liberdade pode existir onde a ascensão dos melhores não é regulada 
‘por iguais posições de partida’44. (grifo meu)

Entendam-me: o mal-estar não é uma questão de governos. Se fosse, seria mui-
to mais simples dar-lhe alívio. É uma questão da sociedade. Muitos de nós têm se 
perguntado há tempos por que os dois governos do presidente Lula e, até agora, o 
da presidenta Dilma vêm tolerando o desfinanciamento do nosso sistema nacional 
de saúde, talvez ferindo de morte o seu corte universalista. Certamente o equilíbrio 
fiscal e as vicissitudes orçamentárias têm um papel importante nessas decisões políti-
cas. Mas estou convencido de que há um forte componente ideológico envolvido. É 
curioso que governos com importantes políticas de inclusão social e de diminuição 
da desigualdade tenham excluído a saúde do repertório das ferramentas para a cons-
trução das mesmas. Na minha percepção, o que tem tornado essa exclusão politica-
mente viável é o fato de que a voz da sociedade que sempre teve voz, somada à voz da 
sociedade que recém passou a ter voz, almeja o seguro privado. E que essa ideologia 
se ajusta confortavelmente na visão de mundo do componente político hegemônico 
dos três governos: aquele cujas origens radicam na ala sindical do Partido dos Traba-
lhadores, fundada historicamente no novo sindicalismo da elite industrial paulista e, 
mais recentemente, no sindicalismo do funcionalismo público.

43 BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto,  1996. p. 11. 
44 BOBBIO, N. Diário de um século: autobiografia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1998. p. 73.
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Voltando ao panorama global, o colapso das generosas propostas apresentadas e ver-
gonhosamente executadas pelo socialismo real fizeram com que o desencanto de milhões 
desembocasse em uma armadilha conceitual e em uma ilusão política. Se a alternativa falida 
era autoritária – e, sem dúvida, era – abracemos, então, a alternativa vencedora – a demo-
cracia liberal em sua vertente de mercado, que foi como o liberalismo estava se apresentan-
do no final do século XX. E então se deu o desastre, que foi ‘jogar fora a criança junto com 
a água suja do banho’. A água suja era o autoritarismo do socialismo burocrático; a criança 
foram as imensas conquistas sociais obtidas não somente nos países do socialismo real, mas 
também nos países ocidentais de regime liberal democrático que absorveram – às custas 
de muita mobilização de massas, guerras e outras beligerâncias – as propostas igualitárias 
do Estado de Bem-Estar. E essa é a atual realidade de mal-estar, também na saúde pública.

Exemplifico com um trecho jornalístico assinado por um personagem com impor-
tante contribuição à cultura brasileira. Foi publicado em 7 de abril de 2012, no jornal O 
Globo, e quem o assina é o cineasta Cacá Diegues. Nele, Diegues comenta a situação atual 
do Brasil e lamenta suas (dele) escolhas políticas e ideológicas passadas.

Não é preciso amar a cultura política [norte-] americana para perceber que, com isso, 
o processo de construção de instituições democráticas, tema hoje indispensável no mundo 
todo, era simplesmente ignorado no Brasil [na segunda metade do século XX...]. E assim 
não se falava mais da única revolução que exprimiu seus anseios defendendo o direito de 
cada cidadão à busca da felicidade. O pavor dos autoritários é sempre o indivíduo, a força 
das suas circunstâncias e alternativas que lhe escapa à ordem.

Diegues, diferente do reitor Meneghini, deixa de levar em conta ‘o ponto de partida’. 
No meu modo de ver, esse é um exemplo sofisticado e, acredito, honesto do ‘ajuste’ ideoló-
gico a que se submeteu uma parte importante das elites, em particular, da intelectualidade, 
não apenas brasileira, mas mundial. Ajuste que, de resto, vem animando a maior parte 
da reflexão sobre a denominada pós-modernidade, cujo fulcro doutrinário tem sido uma 
radical restauração liberal no plano político e, principalmente, no plano econômico45.

No terreno da saúde pública, a restauração se expressa, talvez, entre outras manifes-
tações que eventualmente me escapem, por uma linha principal de argumentação. Trata-se 
da crítica ao ‘Higienismo’. Mas, antes de abordar esse ponto, eu gostaria de dedicar algu-
mas linhas ao tema da tradição histórica da saúde pública. Algo que, confesso, me dá prazer 
em chamar de ‘A Nossa Tradição’.

Não se trata de rever a vasta bibliografia sobre a história da saúde púbica, mas apenas 
de destacar algumas dimensões importantes para o tema do seu atual mal-estar.

A saúde pública nasce em meados do século XVIII, quando, pela primeira vez, o 
Estado lança um olhar político e prático sobre a saúde da população. A primeira versão de 
uma política de saúde pública totalizante veio da Alemanha mercantilista, em 1779. Este 
foi o ano da publicação do ‘Sistema Completo de Polícia Médica’, de autoria de Johann Pe-
ter Frank. A Polícia Médica foi a expressão sanitária do absolutismo dos príncipes alemães. 
Um código legal com regras higiênicas.

Na mesma época, na França sob o Iluminismo, prosperaram iniciativas de codifi-
cação da saúde pública, a maior parte de caráter utópico46. George Rosen menciona as 

45 Esta última vem sendo erodida, desde 2009, pelo desastre que se abateu sobre o então já combalido Japão, os Estados Unidos 
e a União Europeia. Não é o meu tema, a despeito de suas possíveis repercussões sobre a restauração liberal no terreno político. 
Deixo-o de lado.
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de Morelly (1751) e de Mercier (1770). As utopias, na ‘episteme’ rousseauniana, eram 
consoantes com o espírito republicano francês que, curiosamente, deixou muito pouco 
em termos de codificações sanitárias mais permanentes. Talvez porque a radicalidade revo-
lucionária, como propunha François Xavier Lanthenas, levasse a crer que a conquista da 
saúde pública seria uma consequência natural do ‘povo no poder’47. Mais recentemente, 
Michel Foucault propôs que a emergência da saúde pública na França é um produto da 
urbanização. Nasce por uma necessidade de o Estado controlar o exercício do poder nas 
cidades e a mobilidade da população48.

A contribuição britânica para a saúde pública é mais tardia (de meados do século 
XIX), inspirou-se menos nos ideais sanitários franceses e mais na polícia médica alemã49. 
Além disso, visou à manutenção e à reparação da saúde da classe trabalhadora (uma visão 
premonitória da ‘cidadania regulada’?), diferentemente da perspectiva alemã, que cultivava 
um ideal de proteção das famílias, independente de classes.

O que quero enfatizar, com essas muito breves observações históricas, é que desde 
suas raízes, na modernidade, a saúde pública é um assunto das relações entre o Estado e as 
populações, no qual o protagonismo, a positividade é, via de regra, do Estado. Vistas sob 
uma perspectiva histórica, essas relações são, quase sempre, como sugere Henry Sigerist, 
“higiene desde cima”, mas, por vezes, em situações de transe político e social, como foi o 
caso francês, “higiene desde baixo”50. Há várias outras conjunturas de transe político-social 
que engendraram manifestações organizadas de “higiene desde baixo”. Por exemplo, na 
Roma de 1945, uma delas teve a participação de Giovanni Berlinguer, que nos dá o seu 
testemunho:

Em Roma, además de encontrarme com la patologia urbana, tuve enseguida uma 
experiência más vasta que la de Cerdeña, del movimento obrero y de sus luchas 
[...] en una Roma donde faltava de todo [...]. Quiero más bien ressaltar la extra-
ordinária capacidade de los ciudadanos para reaccionar frente al aislamiento, para 
agruparse, para hacer frente a la adversidad. Quiero decir que la población deja 
de ser objecto pasivo de los fenómenos infecciosos para convertirse en protagonista 
de la curación, quando se la convoca y organiza para actuar, cuando reconoce las 
enfermedades de cada uno como daños colectivos y sabe en qué momento luchar 
socialmente para cambiar las propias condiciones de vida51.

46 ROSEN, G. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da assistência médica. Rio de Janeiro: Graal, 1980. p. 252-
254. (Vale notar que o título do livro, no original norte americano, é: Essay on the history of health care).
47 A propósito, a ideia de que o bem-estar sanitário seria uma decorrência natural de transformações político-econômicas gerais, 
em contraposição a decorrer de medidas específicas no campo da saúde, tem uma trajetória curiosa desde a Revolução Francesa. 
Foi objeto de debate na Inglaterra durante a segunda Revolução Industrial, quando um dos principais testemunhos sobre os 
impactos da economia e da política sobre a saúde dos trabalhadores foi dado por Friederich Engels, em sua obra “As Condições 
da Classe Trabalhadora na Inglaterra”. Na primeira metade do século XX, caiu no ostracismo com o desenvolvimento dos sistemas 
nacionais de saúde, tanto nos países social-democratas europeus quanto na União Soviética. Nos anos 60 do século passado, 
voltou à baila com as reflexões do demógrafo e epidemiologista britânico Thomas McKeown sobre a queda da mortalidade 
na Grã-Bretanha desde a Primeira Revolução Industrial até meados da década de 60 do século XX. Mais à frente foi apropriada 
pelo pensamento liberal-conservador que, inclusive no Brasil durante o regime militar, pontificava as virtudes da primazia do 
crescimento econômico para justificar cortes orçamentários nas políticas sociais, de saúde inclusive.
48 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 79-98. Foucault trata do nascimento da Medicina Social, 
discrepando nesse aspecto de Rosen, que nos remete ao nascimento da saúde pública.
49 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 95.
50 SIGERIST, H. E. On the history of medicine. New York: MD Publications, 1960. p. 22. (as expressões originais de Sigerist são “hygiene 
from above” e “hygiene from below”).
51 BERLINGUER, G. Malaria urbana. Madrid: Editorial Villalar, 1978. p. 12.
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52 SACHS, J. D. A ajuda internacional funciona. Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2012. p. A15.
53 BOARINI, M. L.; YAMAMOTO, O. H. Higienismo e Eugenia: discursos que não envelhecem. Psicologia Revista, São Paulo, v. 13, n. 
1, p. 59-72, 2004. 

Às duas categorias propostas por Sigerist, hoje em dia, se deve acrescentar mais uma, 
que pode ser denominada “higiene desde fora”. Ela se dá quando o Estado se debilita ao 
ponto de quase desaparecer e a população não tem condições de reagir, de se mobilizar 
como o povo de Roma no pós 2ª Guerra Mundial. É o caso de alguns países da África, 
onde as ações de saúde pública são planejadas e executadas integralmente ou quase por 
outros países, por organismos multilaterais ou por organizações filantrópicas não governa-
mentais como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras. Em artigo recente, o economista 
norte-americano Jeffrey Sachs nos oferece um relato jornalístico sobre sucessos da “higiene 
desde fora” na África52.

O que quero enfatizar é que, na saúde pública, seja desde cima (democrática ou 
autoritariamente), desde baixo (democrática ou revolucionariamente) ou desde fora (nas 
situações que poderíamos chamar de desmanche estatal), o ator que detém o caráter de po-
sitividade é o Estado (ou algum ente putativo afim a ele) em sua relação com as populações 
que sofrem com a doença, a miséria, a fome e a morte. Em outra perspectiva poderia ser 
dito, para enfatizar o papel do outro polo da relação – o povo – que este se submete ao Esta-
do, resiste ao Estado ou quer substituir o regime que detém o poder de Estado. Isso é o que 
a história da saúde pública ensina e o que, até onde a vista alcança, continuará a prevalecer.

É bem verdade que o ideário liberal da denominada pós-modernidade procurou re-
formar conceitualmente a filantropia com base numa crítica da razão estatal derivada da 
suposta ineficiência desta. Uma das novas aquisições conceituais nesse terreno foi a criação 
do termo ‘Terceiro Setor’. Este é composto por organizações de direito privado com fina-
lidades públicas. No campo da saúde pública, é indiscutível o papel positivo que cumpri-
ram algumas iniciativas estabelecidas nessas bases, como há também inúmeras experiências 
malsucedidas. Entre estas e aquelas, resta a evidência de que, pelo menos nos países em 
desenvolvimento, a viabilidade das chamadas ‘organizações não governamentais’ está quase 
100% assentada sobre recursos financeiros e orientações gerais do setor público. Não pre-
tendo me estender nessa questão, mas acredito que a existência dessa filantropia reformada 
no campo da saúde pública depende do Estado e fenecerá sem ele, pelo menos nos países 
em desenvolvimento. Finalmente, gostaria de ressaltar que as reformas liberais dos sistemas 
nacionais de saúde, com o mal-estar que delas decorre, costumam lançar mão dessas orga-
nizações como ferramentas para o ‘aumento da eficiência do sistema’”, inclusive no Brasil.

Como mencionado anteriormente, no terreno da saúde pública, a restauração liberal 
costuma se expressar, entre outras formas, pela crítica ao higienismo como sinônimo de 
uma intervenção sanitária amplificada e descabida do Estado sobre a vida dos indivíduos. 
Vale a pena, mesmo que brevemente, comentar este aspecto.

Uma primeira questão diz respeito à necessidade de delimitar conceitualmente três 
categorias que são, muitas vezes, agrupadas pelos críticos pós-modernos do higienismo, 
quase sempre com o objetivo de aumentar a força da argumentação. Seja numa vertente, 
para ‘criminalizá-lo’53, ou em outra para afirmar seu estatuto independente em relação a 
elas54. Refiro-me à eugenia e à medicalização da vida social. 
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A eugenia foi fundada em meados do século XIX por Francis Galton e diz res-
peito ao desenvolvimento de métodos para melhorar a raça humana pelo controle da 
reprodução55. Trata-se, portanto, de uma doutrina supostamente científica, fundada na 
noção de hierarquias raciais e baseada numa extensão indevida da Teoria da Evolução de 
Charles Darwin, de quem Galton era primo. Os países onde primeiro prosperou foram 
os da Europa nórdica e os Estados Unidos. Em 1936, estes países já haviam passado 
leis autorizando a esterilização compulsória. Teve uma longa sobrevida, cujo ponto de 
máxima aplicação como política de Estado deu-se durante a 2ª Guerra Mundial na Ale-
manha sob o nazismo. A despeito disso, sob regime democrático, sobreviveu bem mais. 
Nos Estados Unidos, as esterilizações foram revogadas apenas na década de 194056, e 
apenas em 1975 a eugenia foi declarada extinta na política de saúde da Suécia, onde 
sobreviveu pela prática de esterilizações de doentes mentais57.

Numa perspectiva histórica, nos séculos XIX e na primeira metade do XX, quan-
do a “medicalização” ainda não pensava em nascer, por vezes, o higienismo e a eugenia 
se sobrepuseram como propostas político-ideológicas na Europa, nos Estados Unidos e 
mesmo no Brasil. Mas, pelo menos na nossa experiência, como observa Castro Santos 
em sua análise da história intelectual e política de Monteiro Lobato, a sobreposição foi 
parcial e logo interrompida. A rigor, se tomamos como índice a figura do intelectual 
paulista, higienismo e eugenia se sobrepuseram até 1914 e já estavam totalmente sepa-
radas em 1918, pelo menos, pelos principais atores envolvidos na questão58,59.

O conceito de medicalização é muito mais recente e foi publicitado em 1975 pelo 
filósofo e teólogo austríaco Ivan Illich. Ela diz respeito à superutilização de dispositivos 
da medicina institucionalizada no âmbito da sociedade industrial, que resultaria em “ia-
trogênese clínica, iatrogênese social e em iatrogênese estrutural”60. Illich é formalmente 
contra os sistemas de saúde.

Conforme o autor,

La medicina institucionalizada ha llegado a convertirse en uma grave amenaza 
para la salud. La dependência respecto a los profesionales que atienden la salud 
influye em todas las relaciones sociales. Em los países ricos la colonización mé-
dica ha alcanzado proporciones morbosas: en los países pobres está rapidamente 
ocurriendo lo mismo. Hay que reconocer sin embargo el carácter político de este 
proceso, al que denominaré la ‘medicalización de la vida’” [...]. Um sistema de 

54 STANCIK, M. A. Os jecas do literato e do cientista: movimento eugênico, higienismo e racismo na Primeira República. Publicações 
da UEPG, Ponta Grossa, v. 13, n. 1, p. 45-62, 2005 .
55 Uma explanação do próprio Galton, frente à Sociological Society da Universidade de Londres , em 1904, pode ser acessada 
em GALTON, F. Eugenics: its definition, scope, and aims. The American Journal of Sociology, Chicago, v. X, n. 1, jul. 1904. Disponível 
em: <http://galton.org/essays/1900-1911/galton-1904-am-journ-soc-eugenics-scope-aims.htm >. Acesso em: 15 maio 2012. 
56 EUGENICS IN THE UNITED STATES. Wikipèdia, 2012. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics _in_the_United_
States>. Acesso em: 4 jun. 2012.
57 In Sweden, the Sterilization Act of 1934 provided for the voluntary sterilization of some mental patients. The law was passed 
while the Swedish Social Democratic Party was in power, though it was also supported by all other political parties in Parliament 
at the time, as well as the Lutheran Church and much of the medical profession. From about 1934 to 1975, Sweden sterilized 
more than 62,000 people. Even as recently as 1996, the Swedish government rejected paying compensation to those who had 
been sterilized. In 1999, the Swedish government began paying compensation of US$ 21,000 to the sterilized (and their families) 
who had “not consented” and had applied for compensation.  EUGENICS IN THE UNITED STATES. Wikipèdia, 2012. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics _in_the_United_States>. Acesso em 4 jun. 2012.
58 SANTOS, L. A. C. O pensamento sanitarista na Primeira República: uma ideologia de construção da nacionalidade. Dados. Revista 
de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 193-210, 1985. 
59  STANCIK, M. A. Os jecas do literato e do cientista: movimento eugênico, higienismo e racismo na Primeira República. Publicações 
da UEPG, Ponta Grossa, v. 13, n. 1, p. 45-62, 2005.
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asistencia a la salud, basado em médicos y otros profesionales, que ha rebasado 
limites tolerables resulta patógeno...61.

Sob o meu ponto de vista, a maior fragilidade do argumento de Illich é remeter 
a medicalização aos sistemas de saúde e aos seus profissionais. Não restam muitas dú-
vidas de que a abordagem de um conjunto importante de aspectos relativos a opções 
comportamentais, políticas, econômicas e sociais vem sendo remetida à esfera das de-
cisões médicas e, em particular, à intervenção de medicamentos e outros dispositivos 
industriais de cuidado à saúde.

Argumento eu, entretanto, que esse ‘fetichismo medicamentoso’ não tem sido 
um produto explícito ou mesmo implícito dos sistemas de saúde. E que sua raiz mais 
profunda não está situada na prática dos profissionais de saúde, especialmente dos 
médicos. Estes, na verdade, são parte de uma cadeia de valores ideológicos cuja fonte 
são as estratégias daquilo que Hésio Cordeiro, em 1980, denominou de “Complexo 
Médico-Industrial”62. A esse respeito existe, aliás, uma extensa bibliografia, na qual, 
pela vertente da análise da indústria farmacêutica, se destaca a obra da professora e 
pesquisadora da Universidade Harvard, Marcia Angell63.

Diferentemente da eugenia e da medicalização – categorias com bagagem con-
ceitual mais sólida –, o que é chamado de higienismo tem um estatuto diferente. 
Muito embora amplamente tematizado na historiografia europeia, norte-americana e 
brasileira, nesta, em particular, na nossa Primeira República, o higienismo carece de 
uma conceituação precisa. Parece ser uma categoria cujo estatuto conceitual é débil 
e se assemelha muito a outra categoria que tem pouco a ver com ele, o “populismo”. 
Profusamente mencionado na academia e na crônica política das últimas décadas, o 
populismo passou a significar tantas coisas que acabou por significar quase nada. Na 
minha percepção, algo parecido se dá com o higienismo em sua versão pós-moderna. 
Populismo e higienismo têm, ainda, outra característica em comum. Ambos, em seu 
nascedouro, tinham uma conotação francamente positiva64.

Importa ainda comentar, no plano histórico, o papel do higienismo no Brasil. 
Assumindo o risco de cair num esquematismo passível de todas as críticas, aqui, duas 
correntes de pensamento histórico-sociológico dialogam suas assintonias. Uma delas, 
comentada criticamente por Nísia Trindade Lima, enfatiza o papel normatizador do 
higienismo: 

A literatura [sobre o higienismo] tem sido mais atenta a esse ideal e discurso 
normatizador, deixando um pouco de lado o problema de como encontra de 
fato efetividade no plano das relações sociais. Baseada fundamentalmente em 
fontes elaboradas por médicos dos séculos XVIII e XIX, muitas vezes o que se 

60 ILLICH, I. Nemesis Medica: la expropriación de la salud. Barcelona: Barral Editores, 1975.
61 ILLICH, I. Nemesis Medica: la expropriación de la salud. Barcelona: Barral Editores, 1975. p. 9.
62 CORDEIRO, H. A indústria da saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1980.
63 ANGELL, M. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. Rio de Janeiro : Ed. Record, 2007. 
64 Uma revisão da história do populismo no Brasil após 1930 que, de modo geral, respalda a interpretação de sua diluição 
conceitual pode ser encontrada em FERREIRA, J. (Org.). O Populismo e sua História: debate e crítica. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 
Brasileira, 2001.
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faz é reificar as interpretações elaboradas por eles sobre o seu papel e capaci-
dade de intervenção, reiterando o binômio cidade-doença, e as relações entre 
medicina e espaço urbano65.

Embora a autora não mencione explicitamente, a minha leitura da citação aci-
ma a remete a toda uma corrente de pensamento cuja matriz básica é a obra de Mi-
chel Foucault, que teve, entre outras virtudes – e, para nós sanitaristas, a dádiva – a de 
tematizar vários assuntos relacionados à medicina e à saúde na sua análise das relações 
de poder. Entretanto, penso que a relação do pensamento de Foucault com a história 
da saúde pública foi, por vezes, manchada por sucessivas simplificações e interpreta-
ções – o inferno, como sempre, são os epígonos – que a fizeram resvalar para a análise 
do dia a dia das práticas sanitárias e a servir à argumentação liberal contra muitas 
delas, por serem ‘higienistas’, ‘medicalizantes’, ‘eugênicas’, ‘disciplinadoras’ etc.

Essa minha interpretação ganha contornos mais claros em outro texto de auto-
ria de Nísia Trindade e Maria Alice Rezende de Carvalho, ao dialogar com as análises 
históricas sobre a Revolta da Vacina, reação popular ocorrida em novembro de 1904, 
no Rio de Janeiro, em oposição à determinação governamental da vacina obrigatória 
contra a varíola.

De outra parte, essa dificuldade pode ser explicada pela generalização de uma 
abordagem que vê nos fenômenos de poder uma rede que envolve a existência 
dos indivíduos no plano cotidiano – rede de poderes que se apresenta onipre-
sente, e na qual a medicina e os médicos desempenhariam um papel-chave. 
Tal abordagem, sob a inspiração da obra de Michel Foucault (1979), pro-
move uma relação de exterioridade entre o Estado e os indivíduos, torna in-
diferenciadas as relações de poder, além de dificultar a percepção dos agentes 
sociais como personagens ativos. Em suma, sob essa perspectiva, os médicos 
são apresentados como formuladores de uma ‘tecnologia de poder’ funcional à 
construção da ordem burguesa no Brasil, o que implica, logicamente, o argu-
mento da subordinação dos agentes sociais a uma racionalidade estabelecida 
com anterioridade e exterioridade em relação a eles66.

Entretanto, mais do que culpar epígonos, talvez valha a pena que a geração de 
sanitaristas que assistimos (muitos de nós) Foucault em pessoa nas conferências que 
proferiu em 1974, no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, refletirmos sobre o modo pelo qual as apreendemos e as traduzimos para 
os nossos pósteros. Talvez tenha sido de um modo excessivamente acrítico – afinal, 
naquele momento, a saúde pública “era uma ferramenta da ditadura”. Mas isso é 
apenas uma hipótese.

Com muito mais razão, esta hipótese vale para o impacto sobre nós todos da 
‘Nêmesis Médica’, de Ivan Illich. Nesse caso, vale registrar que o próprio Illich, anos 

65 LIMA, N. T. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representação geográfica da identidade nacional.  Rio de Janeiro. Revan, 
1998. p. 97.
66 LIMA, N. V. T.; CARVALHO, M. A. R. O Argumento Histórico nas Análises de Saúde Coletiva. In: FLEURY, S. (org.). Saúde Coletiva? 
Questionando a onipotência do social. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. p. 117-140.
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67 NOGUEIRA, R. P. A segunda crítica social da saúde de Ivan Illich. Interface: comunicação, saúde, educação, Botucatu, v. 7, n. 12, 
p. 185-190,  fev. 2003. 
68 LIMA, N. T.; FONSECA, C. M. O.;HOCHMAN, G. A saúde na construção do Estado Nacional no Brasil: Reforma Sanitária em 
perspectiva histórica. In: LIMA, N. T. et al. Saúde e Democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2005. 
p. 27-58.

mais tarde, abandonou suas ideias sobre a medicalização do social, a partir do 
argumento de que os sistemas de saúde deixaram de ser patogênicos para se tor-
narem... irrelevantes67.

A outra corrente histórico-sociológica pondera sobre o papel do higienismo 
na nossa formação social, em particular, na República Velha, sob outra perspec-
tiva. Esta diz respeito ao papel da saúde pública (da higiene e do higienismo) 
na constituição do projeto nacional brasileiro, em particular, na constituição da 
noção de cidadania no Brasil. Primeiro nas cidades e, depois, na ‘descoberta dos 
sertões’. Além disso, autores como Castro Santos, Gilberto Hochman, Nísia Trin-
dade Lima e Cristina Fonseca chamam a atenção para o fato de que no Brasil não 
houve apenas uma Reforma Sanitária, a que desembocou no Sistema Único de 
Saúde, mas outras – uma das quais foi aquela dos primeiros anos da República, 
na qual o higienismo ajudou a forjar nossa identidade nacional68.

As mais recentes manifestações de corte liberal contra práticas de saúde pú-
blica são críticas a medidas normativas federais e estaduais voltadas ao banimento 
ou à redução de danos provocados por práticas sociais reconhecidamente deleté-
rias. As principais são restrições ao hábito de fumar em público e o banimento da 
presença de álcool no sangue de pessoas que dirigem veículos. Mas há também 
protestos contra a regulação sanitária na venda de medicamentos, contra o bani-
mento da publicidade de alimentos com componentes reconhecidamente pato-
gênicos, contra a regulamentação de práticas de reprodução assistida etc. O tom 
geral das críticas se dirige ao que seria uma limitação da liberdade individual dos 
cidadãos derivada de intervenções estatais descabidas.

Essas críticas agridem, entre outros aspectos, a filosofia política quando afir-
mam que não cabe ao Estado arbitrar e regular sobre práticas sociais que geram 
dilemas morais de grande impacto na sociedade. Se não a ele, a quem? Quem 
mais, nas sociedades modernas, tem mandato para essa tarefa? Grande parte da-
queles dilemas está ao arbítrio dos cidadãos, mas muitos não, principalmente 
quando a arbitragem do indivíduo fere de modo importante a arbitragem de 
outros indivíduos. Daí, os códigos, as leis e outras normas. Nesses casos, a arbi-
tragem dos dilemas morais cabe ao Estado por um de seus poderes.

Essas questões citadas são, todas, dilemas morais com grande impacto so-
cial. E, como todos os dilemas morais, não são governados por ‘leis naturais’. 
Cada caso é um caso, a ser socialmente pactuado, politicamente arbitrado e ju-
dicialmente sancionado. O Estado Democrático de Direito, que é onde vivemos 
hoje, oferece o melhor ambiente para a pactuação, a arbitragem e a sanção. Mas é 
preciso exercer nossa militância para reivindicar as medidas adequadas à proteção 
do coletivo. As alternativas são a barbárie ou a ‘mão invisível do mercado’, que, 
em certo sentido, é a barbárie posta em outros termos.

As maneiras utilizadas pelo Estado para intervir nos dilemas morais, estas 
sim devem estar em tela de juízo. O Estado nazista fazia de um jeito. O Esta-
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do Democrático de Direito faz de outro. Não me parece que as intervenções 
sanitárias sobre hábitos coletivos danosos à saúde no Brasil estejam sendo re-
alizadas fora do padrão democrático. Enquanto continuarem a sê-lo, devemos 
apoiá-las. E, voltando a Sigerist, espero que quando medidas da ‘higiene desde 
cima’ extrapolarem, os sujeitos das medidas tenham força e organização para 
manifestar a defesa de seus interesses com outras medidas, dessa vez de ‘higiene 
desde baixo’.

Já vai longa esta exposição sobre o mal-estar na saúde pública. Mas não 
gostaria de encerrar sem um comentário sobre a pós-modernidade e seus cro-
nistas.

Pós-modernidade é uma categoria que denomina um processo histórico 
iniciado, grosso modo, com o fim do breve século XX. Quanto a este processo, 
se trata apenas de vivê-lo, com mais ou menos conforto, com mais ou menos 
simpatia. No meu caso pessoal, confesso que me agrada pouco viver num tem-
po onde grandes narrativas da aventura humana – presentes em bom número 
na modernidade – estão ainda ausentes. Seja nas revoluções americana e france-
sa, na república, na democracia, nas restaurações, nas revoluções socialistas, nas 
potências asiáticas desveladas, em todos os grandes movimentos que moldaram 
o mundo em que vivemos até anteontem. Confesso que ainda vivencio com 
algum desconforto intelectual a substituição do mundo que engendrou esses 
movimentos gigantescos por outro onde são narrados o particular, o peque-
no, os micro poderes, os vermes, os queijos69, a vizinhança, a fragmentação, a 
micro-história etc.

Em 1982, um autor norte-americano hoje algo esquecido, publicou um 
livro de grande sucesso então. O autor é Marshall Berman e a obra se chama 
“Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade”, título par-
cialmente retirado, naturalmente, do Manifesto Comunista, de Marx e En-
gels. Em 1982, quando saiu essa primeira edição norte-americana, havia três 
anos que Jean-François Lyotard havia publicado “A Condição Pós-Moderna” e 
Berman utiliza essa denominação com algum pudor. Ele chama os então pós-
modernos (está falando de arte, mais especificamente da pop art) de artistas 
que possuem uma “visão afirmativa de modernismo [...] que se autodesignam 
‘pós-modernistas’”.

A releitura de Berman provoca uma sensação ambígua entre a riqueza de 
sua análise e a sensação de que, após 30 anos, seus argumentos foram tragados 
pelo tsunami da crônica pós-moderna, muito embora, na minha leitura, perma-
neçam frescos. Diante da imensa provisoriedade de tudo nesses tempos, home-
nageio a sobrevivência dessas ideias citando o parágrafo final de sua introdução.

69 Esta é uma referência ao livro “O Queijo e os Vermes”, de Carlo Ginzburg, de resto, um bom livro. Eu a utilizo aqui como uma 
metáfora bem-humorada das micro narrativas da pós-modernidade. A lembrança me foi dada por um amigo, em conversa há 
muitos anos atrás.
70 BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 35.
69 Esta é uma referência ao livro “O Queijo e os Vermes”, de Carlo Ginzburg, de resto, um bom livro. Eu a utilizo aqui como uma 
metáfora bem-humorada das micro narrativas da pós-modernidade. A lembrança me foi dada por um amigo, em conversa há 
muitos anos atrás.
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Pode acontecer então que voltar atrás seja uma maneira de seguir adian-
te: lembrar os modernistas do século XIX talvez nos dê a visão e a cora-
gem para criar os modernistas do século XXI. Esse ato de lembrar pode 
ajudar-nos a levar o modernismo de volta às suas raízes, para que ele 
possa nutrir-se e renovar-se, tornando-se apto a enfrentar as aventuras 
e os perigos que estão por vir. Apropriar-se das modernidades de ontem 
pode ser, ao mesmo tempo, uma crítica às modernidades de hoje e um 
ato de fé nas modernidades – e nos homens e mulheres modernos – de 
amanhã e do dia depois de amanhã70.

70 BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 35.
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REIS, A. O. A. et al. As crianças e os 
adolescentes dos centros de atenção 
psicossocial infantojuvenil. São Paulo: 
Schoba, 2012. v. 1. 280 p.

Esse livro é resultado da pesquisa denominada Caracterização Sociodemográfica 
e Epidemiológica da População Atendida pelos Centros de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil (CAPSi) do Estado de São Paulo, com apoio da FAPESP. A pesquisa 
foi realizada pelo Laboratório de Saúde Mental Coletiva (LASAMEC), coordenado 
pelo Professor Alberto Olavo Advincula Reis, criado em 2003, no Departamento 
de Saúde Materno Infantil da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo. 

O livro se refere ao primeiro trabalho em que se encontram analisadas as 
características dos CAPSis no conjunto do Estado de São Paulo. Trata-se de uma 
pesquisa que articula os esforços da academia com o trabalho dos serviços de saúde 
mental infantojuvenil. Portanto, possibilita a reflexão profunda sobre o campo, 
aproximando os profissionais dos serviços de Saúde Mental Infantojuvenil das 
discussões produzidas na universidade. Os temas propostos são abordados de forma 
inovadora e podem contribuir com as práticas nos CAPSis, assim como instigar a 
realização de outras pesquisas nesse campo. 

Os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenis (CAPSis) representam, 
atualmente, a principal instituição de cuidado às crianças e aos adolescentes em 
sofrimento psíquico. Essas instituições seguem o paradigma da Reforma Psiquiátrica, 
que se contrapõe ao Modelo Asilar e aos saberes a ele assemelhados. Dessa 
forma,pretende-se localizar tanto o sujeito no seu sofrimento quanto sua implicação 
nos eventos psíquicos de que se queixa. 

Esses avanços no entendimento e nas ações de saúde mental infantojuvenil se 
deram sob um pesado legado. A saúde mental infantojuvenil no Brasil e no mundo, 
durante muitos anos, foi vista como menos importante que a saúde mental dos 
adultos, e, por isso, recebeu investimentos menores. Isso se deu, em parte, devido à 
visão que a sociedade tinha a respeito da criança e do adolescente, diferente da atual. 

Ao longo do século XX, ocorreram importantes mudanças legislativas e 
ideológicas no Brasil. Em 1988, a Constituição Federal definiu que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado. Em 1990, concretizaram-se,concomitantemente,o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica da Saúde (SUS), proporcionando 
mudanças significativas. Em 2001, foi aprovada a Lei 10.216, que afirma os direitos 
e a proteção das pessoas acometidas de transtornos mentais e redireciona o modelo 
de tratamento, que, até então, era centralmente manicomial e médico, representando 
uma conquista do processo do movimento da Reforma Psiquiátrica. No entanto, foi 
apenas em 2002, 10 anos após a criação dos CAPS para adultos, que a Portaria do 
Ministério da Saúde n.º 336/GM criou os CAPSis, e a saúde mental infantojuvenil 
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recebeu atenção e diretrizes que proporcionassem um cuidado especifico e qualificado 
a essa população, iniciando a implantação dessas instituições. Em setembro de 2012, 
no Estado de São Paulo, havia 57 CAPSis inscritos no Cadastro Nacional de Saúde 
(CNS) e 181 no Brasil.

Apesar dessa expansão, a rede de atenção à saúde mental infantojuvenil ainda 
é claramente insuficiente e sua ampliação é necessária. A proposta de atenção oferecida 
pelos CAPS visa à inserção social do sujeito em sofrimento psíquico, o que representa 
um importante desafio aos profissionais. Esse desafio é ainda mais marcante na atenção 
infantojuvenil, pois, além da assimetria inerente às relações entre adultos e crianças, a 
saúde mental infantojuvenil ocupa historicamente um lugar desvalorizado.

Na primeira parte do livro, encontram-se o estudo realizado e a caracterização 
Sociodemográfica, Econômica e Epidemiológica dos CAPSis. Nela, descrevem-
se os dados sobre as principais demandas dos serviços:de onde os usuários são 
encaminhados, seu perfil socioeconômico, idade, sexo e principais diagnósticos da 
população atendida, bem como o tipo de atendimento que essas instituições oferecem 
aos seus usuários, sua frequência nos CAPSis, se os atendimentos mais frequêntes 
são individuais ou em grupos, se há articulação com a rede de serviços mais ampla e 
qual o uso que se faz dos prontuários.Estabelece-se uma rica reflexão sobre os dados, 
destaca-se a discussão sobre gênero e problemas de saúde mental, que se faz a partir 
da diferença estatisticamente significante entre os sexos: há um número maior de 
meninos frequentadores dos CAPSis, e as meninas atendidas tendem a ser mais velhas.

A segunda parte do livro é constituída por estudos realizados por pesquisadores 
do LASAMEC, derivados de trabalhos de pós-graduação da Faculdade de Saúde 
Pública. Entre os temas, encontram-se: o processo de trabalho nos CAPSis e suas 
especificidades; a elaboração dos projetos terapêuticos singulares; a problematização 
da abordagem das famílias; e a organização do cuidado no território. Há, ainda, um 
estudo realizado por pesquisadores sobre os CAPSis no Nordeste, que é fruto do 
intercâmbio que o LASAMEC realiza com outros laboratórios e centros de ensino e 
pesquisa no Brasil, sendo a Universidade Federal do Ceará – UFC/Campus Cariri – 
uma importante parceira.

Portanto, a contribuição desse livro é significativa por possibilitar a reflexão, 
com rigor científico, a respeito das novas práticas de saúde mental infantojuvenil que 
ainda estão em processo de construção. 
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CAMPOS, R. O. Psicanálise & Saúde 
Coletiva: Interfaces. São Paulo: 
Hucited, 2012, 172 p.

A autora é médica, formada pela Universidad Nacional de Rosario (UNR), na 
Argentina, pós-graduada, no Brasil, pelo Departamento de Saúde Coletiva da 

Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, do qual tornou-se docente em 2004, 
e, a partir de março de 2013, professora associada (livre docente). Desde 1996, atua 
na formação em saúde mental e coordena o grupo de pesquisa Saúde Coletiva e Saúde 
Mental: Interfaces, criado em 2006.

No livro em questão, a autora aborda a articulação entre Psicanálise e Saúde 
Coletiva, partindo do pressuposto de que a Saúde Coletiva carece da abordagem 
psicanalítica na análise de várias questões com as quais se defronta. Como afirma no 
prefácio, se o pensamento freudiano vem contribuindo para vários campos, como a 
cultura e a sociologia, entre outros, por que não para a Saúde Coletiva? O que, afinal, 
a Psicanálise teria a dizer à Saúde Coletiva que esta, por alguma razão, não quer ou 
não está conseguindo ouvir?

Articular campos tão amplos, compostos de diversas abordagens, que nem 
sempre conversam entre si, não é tarefa fácil. Para dar conta disso, a autora reuniu 
oito textos produzidos entre 2001 e 2012, alguns já publicados como artigos e outros 
ainda inéditos, buscando demonstrar, sob diferentes perspectivas, a relevância da 
introdução de conceitos da Psicanálise nos campos teórico e prático da Saúde Coletiva, 
com os quais, como afirma no Prefácio, encontra-se fortemente comprometida.

Apesar de terem sido produzidos em diferentes momentos e com objetivos 
diversos, é possível identificar nos vários textos algumas premissas básicas, que se 
complementam: a relevância da clínica, tantas vezes relegada a um segundo plano na 
Saúde Coletiva; a dificuldade ou até a impossibilidade de levar em conta a dimensão 
subjetiva do usuário e do profissional de saúde sem recorrer a alguns conceitos da 
Psicanálise; a urgência de introduzir esses conceitos, visando a complementar a 
formação dos profissionais de saúde; a relevância de introduzir, de forma sistemática, 
a supervisão clínico-institucional nas equipes de saúde, dadas as dificuldades 
enfrentadas no cotidiano da atenção ao cuidado, não apenas prestado ao portador de 
transtorno mental, mas também àquele que busca outras formas de atendimento; a 
necessidade de articular a Psicanálise com a análise da ideologia, para evitar cair num 
subjetivismo individualista e limitante; e a contextualização de tais aportes no âmbito 
da política de saúde brasileira, que instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS, cuja 
implementação e cujo aperfeiçoamento têm sido umas das principais “bandeiras” 
da Saúde Coletiva, sobretudo mediante a atuação da Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva/ABRASCO, criada no final da década de 1970. 
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Rosana Onocko Campos realiza essa tarefa tendo como ponto de partida a 
constatação de que – embora, em anos recentes, autores do campo da Saúde Coletiva 
reconheçam a relevância de se considerar o sujeito e não apenas as estruturas sociais 
– ainda há poucas referências à constituição subjetiva do sujeito. Daí, sua afirmação 
no Prefácio de que, na produção mais recente da Saúde Coletiva, “o sujeito pode ser 
histórico, social e até coletivo, mas não há referência a alguma estruturação que não 
seja racional. Nada de inconsciente!” (p. 12-13).

Talvez isso se deva, continua a autora, a um receio da entrada de uma 
‘certa’psicanálise, considerada como se fosse a única, pautada pelas práticas privatistas 
e lucrativas, oposta, portanto, à perspectiva da atenção à saúde no espaço público, 
como é o caso da Saúde Coletiva. Ao contrário, afirma a autora: “abraçamos uma 
psicanálise preocupada por desvendar os mecanismos pelos quais o laço fraterno 
seria possível, e com ele a criação e a cultura. Uma psicanálise que nos ajude a 
suportar um ‘nós’ fortemente investido e a tolerar-nos em nossas diferenças.” (p. 
13).

Buscar as interfaces entre Psicanálise e Saúde Coletiva exigiu um percurso 
teórico-metodológico de espectro bastante amplo. É o que a autora realiza, a meu 
ver, com grande competência, articulando contribuições de autores da Psicanálise: 
naturalmente, Freud, mas também Kaës e Winnicott, como o psicanalista e cientista 
político Cornelius Castoriadis, o marxista Althusser, os filósofos Slavoj Zizek 
e Paul Ricoeur, assim como Jean Oury, do campo da psicoterapia institucional, 
com análises de estudiosos da Saúde Coletiva, como Cecília Minayo, Jairnilson 
Paim, Gastão Campos, além de textos produzidos, anteriormente, por ela mesma, 
relacionados às áreas de gestão e planejamento e da saúde mental. Tal elaboração 
teórica é complementada com textos que relatam experiências de intervenções junto 
a equipes de saúde mental da rede básica, das quais a autora participou. 

Destaco, como exemplos singulares, para comentar, dois capítulos, ambos 
inéditos. O capítulo dois: “Ideologia e subjetividade: a relação recalcada”; e o 
oitavo: “Sejamos heterogêneos: contribuições para o exercício da supervisão clínico-
institucional em saúde mental”. 

Em “ideologia e subjetividade”, a autora discute de que forma as concepções 
ideológicas vêm atuando nas propostas de políticas públicas de saúde, desde o 
Welfare State inglês, dos anos de 1940, até o SUS, instaurado no Brasil no final dos 
anos de 1980.

O caminho escolhido para apresentar e discutir o conceito de ideologia é, 
basicamente, o de rejeitar a teoria da ideologia como reflexo, atribuída a uma certa 
leitura do marxismo. Para tanto, inicia sua reflexão com Freud, a partir de obras 
como O Mal-estar da civilização e Mais além do princípio do prazer. Na primeira, o 
criador da psicanálise afirma que a civilização é fonte de sofrimento para os homens, 
embora seja impossível a humanidade voltar ao tempo das cavernas; na segunda, 
constata a enorme contradição do ser humano, durante toda a sua vida, na luta 
entre dois instintos/pulsões básicos: o do prazer e o da morte. Naturalmente, não 
de forma racional, pois, como afirma a autora, “todo sujeito é portador de algo mais 
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do que o cogito cartesiano”, [pois] “A descoberta do inconsciente marcou uma das 
grandes quebras da modernidade” (p. 42). 

A partir dessa constatação inicial, a autora recorre a autores que discutiram 
o conceito de Ideologia com o recurso à Psicanálise. Para Castoriadis, retomando 
Freud, a fundação da sociedade, em sua dimensão histórico-social, só poderia 
se dar se ao mito da morte do pai sucedesse o pacto dos irmãos. E é a partir dessa 
constatação que Castoriadis elabora o conceito de “significações imaginárias”, que 
traz contribuições para algo que a autora destaca como essencial para a sua análise: 
a existência das instituições mediadoras, que, ao regular as relações entre os homens 
e a sociedade, instituem um tipo de sujeito particular em cada sociedade, em cada 
contexto. Exatamente, procede de Althusser a afirmação de que, na realidade, a 
ideologia interroga o sujeito mediante a atuação/mediação dos aparelhos ideológicos 
do estado (AIE).

Se a ideologia interroga o sujeito, como pensar o SUS como política pública 
universal se muitos dos valores que informam e conformam a sociedade brasileira 
são valores individualistas e com base na meritocracia, como na sociedade norte-
americana, questiona a autora?

É Zizek que, segundo a autora, encaminha a resposta a essa questão, com sua 
análise da ideologia em-si, quando, sob a forma de doutrina, a ideologia procura 
nos convencer “de sua veracidade, mas sempre servindo a algum interesse de poder”, 
e para-si, quando a ideologia, mediante os AIEs, analisados por Althusser, ganha 
materialidade “nas práticas, rituais e instituições”. E em-si-e-para-si, quando, ao 
se externalizar, “a ideologia reflete sobre si mesma, produzindo a desintegração, a 
autolimitação e autodispersão da noção de ideologia” (p. 49-50).

Finalmente, a autora recorre a Paul Ricoeur, para quem “a ideologia é operatória 
e não temática, e, assim, pensaríamos ‘através’ dela mais do que ‘sobre ela’” (p. 54).  
Também, para Ricoeur, haveria uma função “positiva” na ideologia, com o que está 
de acordo também Castoriadis, função que, segundo Rosana Onocko, “está ligada à 
necessidade sempre existente para um dado grupo social de conferir uma imagem de 
si mesmo, de representar-se” (p. 52).

 Munida dessas abordagens da ideologia, a autora interpreta algumas questões 
de extrema relevância para o SUS, desde sua fundação até o momento, afirmando, 
com contundência, que “O SUS definha emparedado entre a saga dos fundadores 
que nunca erraram e a dos gestores que nada podem, nem sequer se demitir” (p. 54). 
E questiona: e daí, como intervir?

A resposta para tal indagação é o posicionamento assumido no seguinte sentido: 

Por um lado, achamos que a política de saúde não pode procurar sua  potência 
longe da clínica ou em estratégias neocolonizadoras. Tampouco a achará se de-
siste de produzir mudanças. Pensamos que nossas práticas deveriam se afirmar 
como experiência-limite entre o psíquico e o social entre o que diz respeito a 
uma interioridade e às formas de organização da sociedade entre a clínica e a 
política. (p. 54).
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A forma de intervir, coerente com esse posicionamento, é exemplificada no 
capítulo oito: “Sejamos heterogêneos: contribuições para o exercício da supervisão 
clínico-institucional em saúde mental”, iniciado pela autora com a discussão do 
conceito de supervisão, também originado da Psicanálise, mas que, ao ser instituída no 
contexto da Reforma Psiquiátrica brasileira nos serviços substitutivos do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), qualificou-se com o complemento clínico-institucional, 
com o sentido, a autora esclarece, ao se posicionar sobre as concepções de instituição, 
de sujeito que sofre, porque é portador de transtorno mental, e, enfim, sobre as 
relações entre os profissionais, os usuários e a instituição CAPS.

O conceito de instituição está apoiado em Freud e, sobretudo, em Kaës, que 
assinala o caráter permanente da instituição que pode, assim, assegurar estabilidade 
à vida psíquica e social. Reconhece, também, considerações de René Lourau, um 
dos fundadores da Análise Institucional francesa, para quem o CAPS poderia ser 
considerado como uma organização atravessada por instituições, entre as quais a autora 
destaca a Psiquiatria, a loucura, o conceito de reabilitação e a institucionalização da 
violência nos bairros, com a consequente institucionalização de uma subjetividade 
marcada pela marginalidade. 

Ao trazer a concepção de sujeito que sofre, a autora parte do pressuposto da 
capacidade criativa de todo sujeito, destacando, a seguir, as diferenças quando se 
trata de pacientes com diagnóstico de psicose, com seu modo singular de conceber a 
relação espaço-tempo e de tolerar as frustrações, tendência que pode ser diminuída 
pela medicação psicotrópica. Destaca a contribuição de Jean Oury, quando este 
sugere instituir, junto ao corpo de profissionais, técnicas de mediação, denominadas 
objetos institucionais, como oficinas e reuniões, nos quais se poderá instituir um 
novo Coletivo para indicar quais deverão ser os construtos de uma supervisão clínico-
institucional.

Para tanto, é fundamental a noção de clínica ampliada, no sentido atribuído 
por Gastão Campos, “entrelaçando clínica e política, tratamento, organização 
institucional, gestão e subjetividade” (p. 156).

A seguir, Rosana Onocko Campos ressalta que a montagem do dispositivo de 
supervisão clínico-institucional, no tocante à relação entre agentes e instituição, deve 
levar em conta a possibilidade de os trabalhadores construírem uma certa grupalidade 
entre eles, de se distanciarem um pouco da sua prática a fim de poderem melhor 
pensar sobre ela, o que a autora chama de “uma pausa, um breque, uma vírgula”. 
E, enfim, que o supervisor ofereça um suporte, apoiando a articulação de novos 
conceitos e teorizações, a fim de que os agentes de trabalho possam construir novas 
categorias de análise.

Afirma, ainda, que “tomamos a supervisão clínico-institucional como um 
dispositivo de formação e intervenção” (p. 164), e assinala suas principais estratégias, 
que são: a análise permanente da organização do processo de trabalho e do cotidiano 
e a discussão e construção coletiva dos casos, pois, em última análise, é a discussão 
do caso que deve orientar a organização da prática da instituição, e tal operação só se 
pode dar em equipe. (p. 169).
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Finalizando, a autora recorre às noções de suporte (holding) e manejo (handing), 
ambas de Winnicott, que devem ser exercidas pelo supervisor clínico-institucional: 
suporte no sentido de “suportar os outros no seu processo de constituição como grupo 
subjetivo, sabendo o que está em jogo: identificação, narcisismo, angústia de dissolução, 
pacto denegatório etc. e manejo de se saber o que fazer, ter alguma coisa para ofertar, 
caminhos para mostrar. Alguns conceitos com relação à clínica das psicoses, às formas de 
operar o Coletivo, certa forma de organizar a participação no serviço etc.” (p. 171).

Por tudo isso, entendo como fundamental e da maior relevância a contribuição da 
Professora Rosana Onocko Campos para a Saúde Mental, no âmbito da Saúde Coletiva. 
De forma crítica e ética, mas apontando saídas e formas já “testadas” de trabalhar e intervir 
junto às equipes da rede substitutiva dos CAPSs, a autora demonstra que a articulação 
entre Psicanálise e Saúde Coletiva não é apenas possível, mas absolutamente necessária. E 
quero crer também que, depois de ler e refletir sobre os questionamentos feitos pela autora 
nesse belo livro, e de forma tão corajosa, será impossível aos trabalhadores, estudiosos 
e militantes da Saúde Mental, no contexto do SUS, ignorarem as contribuições da 
Psicanálise para a Saúde Coletiva. Meu desejo final é que a Saúde Coletiva vá adquirindo 
a capacidade de ouvir o que a Psicanálise tem a lhe dizer, o que, como demonstra a autora, 
não é pouca coisa! 

1 Solange L’Abbate

¹ Livre-docente pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas (SP), Brasil. Professora associada do 
departamento de Saúde Coletiva  da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP - Campinas (SP), Brasil. 

slabbate@fmc.com.br



INSTRUÇÕES AOS AUTORES – SAÚDE EM DEBATE

A revista Saúde em Debate, criada em 1976, é uma pub-
licação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) 
voltada para as Políticas Públicas na área da saúde. Pub-
licada trimestralmente, desde 2010, nos meses de março, 
junho, setembro e dezembro, é distribuída a todos os as-
sociados em situação regular com o CEBES. 

Aceita trabalhos inéditos sob forma de artigos origi-
nais, resenhas de livros de interesse acadêmico, político e 
social, além de depoimentos. 

Os textos enviados para publicação são de total e ex-
clusiva responsabilidade dos autores. 

É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos 
desde que identificadas a fonte e a autoria.

A publicação dos trabalhos está condicionada à 
aprovação de membros do Conselho ad hoc, selecionados 
para cada número da revista, que avaliam os artigos pelo 
método duplo-cego, isto é, os nomes dos autores e dos pa-
recerista  permanecem sigilosos até a publicação do texto. 
Eventuais sugestões de modificações da estrutura ou de 
conteúdo, por parte da Editoria, serão previamente acor-
dadas com os autores, por meio de comunicações via site 
e e-mail. Não serão admitidos acréscimos ou modificações 
depois da aprovação final para publicação. 

Modalidades de textos aceitos para 
publicação 

Artigos originais
1. Pesquisa: artigos que apresentem resultados finais de 
pesquisas científicas, com tamanho entre 10 e 15 laudas. 
Artigos resultantes de pesquisas que envolvem seres hu-
manos devem ser enviados junto de cópia do documento 
da Comissão de Ética da instituição.

2. Ensaios: artigos com análise crítica sobre um tema espe-
cífico de relevante interesse para a conjuntura das políticas 
de saúde no Brasil, com tamanho entre 10 e 15 laudas.

3. R evisão: artigos com revisão crítica da literatura sobre 
um tema específico, com tamanho entre 10 e 15 laudas.

4. R elato de experiência: artigos com descrições de ex-
periências acadêmicas, assistenciais e de extensão,com 
tamanho entre 10 e 15 laudas.

5. O pinião: de autoria exclusiva de convidados pelo Editor 
Científico da revista, com tamanho entre 10 e 15 laudas. 
Nesse formato não são exigidos o resumo e o abstract.

Resenhas
Serão aceitas resenhas de livros de interesse para a área de 
Políticas Públicas de saúde, a critério do Conselho Editorial. 
Os textos deverão apresentar uma noção do conteúdo da 
obra, de seus pressupostos teóricos e do público a que se 
dirige, em até três laudas. 

Documentos e depoimentos 
Serão aceitos trabalhos referentes a temas de interesse 
histórico ou conjuntural, a critério do Conselho Editorial. 

Seções da publicação 

A revista está estruturada com as seguintes seções:

 Editorial
 Apresentação
 Artigos de Debate
 Artigos Temáticos
 Artigos de Tema Livre
 Artigos Internacionais
 Resenhas
 Depoimentos
 Documentos

Apresentação do texto

Sequência de apresentação do texto
Os artigos podem ser escritos em português, espanhol ou 
inglês.

Os textos em português e espanhol devem ter título 
na língua original e em inglês. Os textos em inglês devem 
ter título em inglês e português. 

O título, por sua vez, deve expressar clara e sucinta-
mente o conteúdo do artigo.

A folha de apresentação deve trazer o nome comple-
to do(s) autor(es) e, no rodapé, as informações profission-
ais (contendo filiação institucional e titulação), endereço, 
telefone e e-mail para contato. Essas informações são ob-
rigatórias. Quando o artigo for resultado de pesquisa com 
financiamento, citar a agência financiadora e se houve 
conflito de interesses na concepção da pesquisa.

Apresentar resumo em português e inglês (abstract) 
ou em espanhol e inglês com, no máximo, 900 caracteres 
com espaço (aproximadamente 135 palavras), no qual 



fique clara a síntese dos propósitos, métodos empregados
e principais conclusões do trabalho. Devem ser incluídos, 
ao final do resumo, o mínimo de três e o máximo de cinco 
descritores (keywords), utilizando, de preferência, os ter-
mos apresentados no vocabulário estruturado (DeCS), dis-
poníveis no endereço http://decs.bvs.br. Caso não sejam 
encontrados descritores relacionados à temática do artigo, 
poderão ser indicados termos ou expressões de uso con-
hecido no âmbito acadêmico. 

Em seguida apresenta-se o artigo propriamente dito:

a. as marcações de notas de rodapé no corpo do tex-
to deverão ser sobrescritas. Por exemplo: Reforma 
Sanitária1. 

b. para as palavras ou trechos do texto destacados a 
critério do autor, utilizar aspas simples. Por exemplo: 
‘porta de entrada’. Aspas duplas serão usadas apenas 
para citações diretas.

c. quadros, gráficos e figuras deverão ser enviados em 
arquivo de alta resolução, em preto e branco e/ou 
escala de cinza, em folhas separadas do texto, nu-
merados e intitulados corretamente, com indica-
ções das unidades em que se expressam os valores 
e as fontes correspondentes. O número de quadros 
e de gráficos deverá ser, no máximo, de cinco por 
artigo. Os arquivos devem ser submetidos um a um, 
ou seja, um arquivo para cada imagem, sem infor-
mações sobre os autores do artigo, citando apenas 
a fonte do gráfico, quadro ou figura. Devem ser nu-
merados sequencialmente, respeitando a ordem em 
que aparecem no texto. 

d. os autores citados no corpo do texto deverão estar 
escritos em caixa-baixa (só a primeira letra maiúscu-
la), observando-se a norma da ABNT NBR 10520:2002 
(disponível em bibliotecas). Por exemplo: “conforme 
argumentam Aciole (2003) e Crevelim e Peduzzi 
(2005), correspondente à atuação do usuário nos 
Conselhos de Saúde…”

e. as referências bibliográficas deverão ser apresen-
tadas, no corpo do texto, entre parênteses com o 
nome do autor em caixa-alta seguido do ano e, em 
se tratando de citação direta, da indicação da pá-
gina. Por exemplo: (FLEURY-TEIXEIRA, 2009, p. 380; 
COSTA , 2009, p. 443). 

As referências bibliográficas deverão ser apresentadas 
no final do artigo, observando-se a norma da ABNT NBR 
6023:2002 (disponível em bibliotecas), com algumas adap-
tações (abreviar o prenome dos autores). Exemplos: 

Livro 
FLEURY, S.; LO BATO, L. V. C. (Org.). Seguridade social, 

cidadania e saúde. Rio de Janeiro: CEBES, 2009. 

Capítulo de livro
 FLEURY, S. Socialismo e democracia: o lugar do sujeito. In: 
FLEURY, S.; LO BATO , L. V. C. (Org). Participação, democracia 
e saúde. Rio de Janeiro: CEBES, 2009.

Artigo de periódico 
ALMEIDA -FILHO, N. A problemática teórica da determinação 
social da saúde (nota breve sobre desigualdades em saúde 
como objeto de conhecimento). Saúde em Debate, Rio de 
Janeiro, v. 33, n. 83, set./dez. 2010, p. 349-370.

Material da internet
CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Normas para 
publicação da Revista Saúde em Debate. Disponível em: <http://
www.saudeemdebate.org.br/artigos/normas_publicacoes.
pdf>. Acesso em: 9 jun 2010.

Submissão

Os artigos devem ser submetidos exclusivamente pelo site: 
www.saudeemdebate.org.br, após realizar login fornecido
junto da senha após o cadastro do autor responsável pela 
submissão. Todos os campos obrigatórios devem ser devi-
damente preenchidos. O artigo submetido e o arquivo en-
viado devem ser iguais, contendo as mesmas informações.

No corpo do texto não deve conter nenhuma infor-
mação que possibilite identificar os autores ou instituições. 
odas as informações relacionadas aos autores devem con-
star apenas no arquivo submetido. 

Os arquivos referentes a tabelas, gráficos e figuras 
devem ser submetidos separadamente do arquivo com o 
texto principal e não devem conter identificações sobre os 
autores. 

O artigo deve ser digitado no programa Microsoft® 
Word ou compatível (salvar em formato .doc ou .docx), em 
página padrão A4, com fonte Times New Roman tamanho 
12 e espaçamento entre linhas de 1,5. 

Os documentos solicitados (relacionados a seguir) 
deverão ser enviados via correio, devidamente assinados. 

Declaração de autoria e de responsabilidade

Segundo o critério de autoria do International Committee 

of Medical Journal Editors, os autores devem contemplar as 
seguintes condições: a) contribuir substancialmente para 



a concepção e o planejamento, ou para a análise e a in-
terpretação dos dados; b) contribuir significativamente na 
elaboração do rascunho ou revisão crítica do conteúdo; c) 
participar da aprovação da versão final do manuscrito. Para 
tal, é necessário que todos os autores e coautores assinem 
a Declaração de Autoria e de Responsabilidade, conforme 
modelo, disponível em: http://www.saudeemdebate.org.
br/artigos/index.php 

Conflitos de interesse

Os trabalhos encaminhados para publicação deverão con-
ter informação sobre a existência de algum tipo de conflito 
de interesse entre os autores. Os conflitos de interesse fi-
nanceiros, por exemplo, não estão relacionados apenas ao 
financiamento direto da pesquisa, mas também ao próprio 
vínculo empregatício. Caso não haja conflito, apenas a in-
formação “Declaro que não houve conflito de interesses 
na concepção deste trabalho” na página de rosto (folha de 
apresentação do artigo) será suficiente.

Ética em pesquisa 

No caso de pesquisas iniciadas após janeiro de 1997 e que 
envolvam seres humanos nos termos do inciso II da Res-
olução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (pesquisa 
que, individual ou coletivamente, envolva o ser humano de 
forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, 
incluindo o manejo de informações ou materiais) deverá 
ser encaminhado um documento de aprovação da pesqui-
sa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde 
o trabalho foi realizado. No caso de instituições que não 
disponham de um Comitê de Ética em Pesquisa, deverá ser 
apresentada a aprovação pelo CEP onde ela foi aprovada.

Fluxo dos originais submetidos à publicação

 Todo original recebido pela secretaria do CEBES 
é encaminhado ao Conselho Editorial para avaliação da 
pertinência temática e observação do cumprimento das 

normas gerais de encaminhamento de originais. Depois, 
é verificado pela secretaria editorial, para confirmação de 
adequação às normas da revista. Uma vez aceitos para 
apreciação, os originais são encaminhados a dois mem-
bros do quadro de revisores Ad-Hoc (pareceristas) da re-
vista. Os pareceristas serão escolhidos de acordo com o 
tema do artigo e sua expertise, priorizando-se conselhei-
ros que não sejam do mesmo estado da federação que os 
autores. Os conselheiros têm prazo de 45 dias para emitir 
o parecer. Ao final do prazo, caso o parecer não tenha 
sido enviado, o consultor será procurado e será avaliada 
a oportunidade de encaminhamento a outro conselheiro. 
O formulário para o parecer está disponível para consulta 
no site da revista. Os pareceres sempre apresentarão uma 
das seguintes conclusões: aceito para publicação; aceito 
para publicação (com sugestões não impeditivas); reapre-
sentar para nova avaliação após efetuadas as modifica-
ções sugeridas; recusado para publicação. 

Caso a avaliação do parecerista solicite 
modificações,o parecer será enviado aos autores para 
correção do artigo, com prazo para retorno de sete dias. 
Ao retornar, o parecer volta a ser avaliado pelo pareceris-
ta, que terá prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias.

Caso haja divergência de pareceres, o artigo será en-
caminhado a um terceiro conselheiro para desempate (o 
Conselho Editorial pode, a seu critério, emitir um terceiro 
parecer). No caso de solicitação de alterações no artigo, 
poderá ser encaminhada em até três meses. 

Ao fim desse prazo e não havendo qualquer mani-
festação dos autores, o artigo será considerado retirado. 

O modelo de parecer utilizado pelo Conselho 
Científico está disponível em: http://www.saudeemde-
bate.org.br

Endereço para correspondência

Avenida Brasil, 4.036, sala 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Tel.: (21) 3882-9140
Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br



INSTRUCTIONS TO AUTHORS – SAÚDE EM DEBATE

The journal Saúde em Debate, created in 1976, is a publi-
cation by Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) 
which is directed to the public policies of the health field. 
Published quarterly since 2010, that is, in March, June, 
September and December, the jornaul is distributed to all 
associates in situation with CEBES. 

Unpublished articles structured as original articles, 
reviews of books of academic, politic and social meaning, 
as well as statements, are accepted.

The authors are entirely and exclusively responsible 
for the papers submitted for publication.

Total or partial reproduction of the articles is al-
lowed under the condition of indicating the source and 
the authorship.

The publication of the papers is conditioned to the 
opinions of the Editorial Board ad-hoc, established for each 
issue of the magazine. 

Eventual suggestions of structure or content modifi-
cations by the editors will be previously decided together 
with the authors. Additions or modifications will not be ac-
cepted after the final approval for publication.

Types of texts accepted for publication

Original Articles

1.  Research: articles that present final results of scientific 
research, presented in 10 to 15 pages. Articles result-
ing from research involving human beings must be 
sent with a copy of the form by the Ethics Committee 
of the institution.

2.  Essays: articles presenting critical analyses on a spe-
cific theme of relevance for the assemblage of health 
policies in Brazil, presented in 10 to 15 pages.

3.  Review: articles presenting literature critical com-
ments on a specific theme, presented in 10 to 15 
pages.

4.  Experience report: articles describing academic, assis-
tance and extension experiences, also presented in 10 
to 15 pages.

5.  Opinion: the authorship is exclusive to persons in-
vited by the journal’s scientific editor, also presented 
in 10 to 15 pages. In this modality, the abstract is not 
required.

Review

Review of books directed to the field of health public poli-
cies will be accepted according to the editorial board’s 
criteria. The papers must present a view of the content of 
the book, as well as its theoretical principles and an idea 
of the public to which it is directed, being presented in up 
to three pages.

Documents and statements

Papers referring to historical or conjunctive themes will be 
accepted according to the editorial board’s criteria.

Publication sections

The journal is structured in the following sections:

Editorial
Presentation
Thematic articles
Free articles
International articles
Reviews
Statements
Documents

Text presentation

Sequence of text presentation

The papers may be written in Portuguese, Spanish or 
English.

Texts in Portuguese and Spanish must present the 
title in the original language and in English. Texts in Eng-
lish must present the title in English and in Portuguese.

The title, in turn, must express clearly and briefly the 
content of the paper.

The presentation page should present the complete 
name of the authors and, in the footnote, their profes-
sional information (institutional bond and titles), address, 
phone number and e-mail address for contact. This infor-
mation is obligatory. When the article depicts the result of 
financed research, the financial source must be indicated, 
as well as the existence or not of conflict of interests dur-
ing the production of the paper.

The manuscript must present an abstract in Portu-
guese and in English or Spanish with up to 900 charac-
ters with space (approximately 135 words), in which the 



synthesis of the purposes, methods employed and main 
conclusions of the paper must be clear. In the end of the 
abstract, a minimum of three and maximum of five key-
words should be included, using preferentially the terms 
presented in the structured vocabulary Health Science 
Descriptors (DeCS), available at http://decs. bvs.br. If the 
keywords related to the article’s theme are not found, 
other terms or expressions of common knowledge in the 
field may be employed.

Next, the article itself is presented:

a. the indication of footnotes in the body of the text 
must be superscript. For example: Sanitary Reform1.

b. as to words or passages emphasized to the author’s 
discretion, simple quotation marks must be used. For 
example: ‘entrance door’. Quotation marks will be 
used only for direct citations.

c. charts, graphs and figures must be sent in high print-
ing quality, in black and white or grayscale, separately 
from the text and correctly numbered and entitled, 
with indication of the value’s units and respective 
sources. The number of charts and graphs should 
not exceed five per article. The files must be submit-
ted one by one, that is, one file for each image, with-
out information about the authors, being mentioned 
only the source of the graph, chart or figure. These 
elements must be sequentially numbered, being re-
spected their order of appearance in the text.

d. the authors mentioned in the body of the text must 
be written in small letters (only the first in capital let-
ter), being observed the ABNT NBR 10520:2002 pat-
terns (available in libraries). For example: “according 
to Aciole (2003) and Crevelim and Peduzzi (2005), 
it corresponds to the clients’ participation in Health 
Councils…”

e. the bibliographical references must be presented, in 
the text body, in parenthesis, being the name of the 
authors fully written in capital letters followed by the 
year of publication and, in case of direct citations, by 
the page number. For example: (FLEURY-TEIXEIRA, 
2009, p. 380; COSTA, 2009, p. 443).

The references must be indicated in the end of the article, 
being observed the ABNT NBR 6023:2002 patterns, with 
some adaptations (abbreviate the author’s first name). 
Examples:

Book

FLEURY, S.; LOBATO, L. V. C. (Org.). Seguridade social, cidada-
nia e saúde. Rio de Janeiro: CEBES, 2009.

Book chapter

FLEURY, S. Socialismo e democracia: o lugar do sujeito. In: 
FLEURY, S.; LOBATO, L. V. C. (Org). Participação, democracia 
e saúde. Rio de Janeiro: CEBES, 2009.

Periodical article

ALMEIDA-FILHO, N. A problemática teórica da determina-
ção social da saúde (nota breve sobre desigualdades em 
saúde como objeto de conhecimento). Saúde em Debate, 
Rio de Janeiro, v. 33, n. 83, set./dez. 2010, p. 349-370.

On-line material

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Normas para 
publicação da Revista Saúde em Debate. Disponível em: 
<http://www.saudeemdebate.org.br/artigos/normas_
publicacoes.pdf>. Acesso em: 9 jun 2010.

Submission

The articles must be submitted exclusively through the 
site: www.saudeemdebate.org.br, after logging in and in-
dicating the password provided after the registration of 
the author who is responsible for the submission. All re-
quired fields must be correctly filled out. The file submit-
ted and the file sent must be equal, containing the very 
same information.

The text body should not present any information 
that may allow the identification of the authors or institu-
tions. Information related to the authors must be indicated 
only in the submitted file.

The files containing tables, graphs and figures must 
be submitted apart from the file containing the main text, 
and should not provide identification of the authors.

The article must be typed in Microsoft® Word or 
compatible software (save as .doc or .docx), in A4 page, 
Times New Roman typeface 12 pt and 1.5 line space.

The required documents (indicated next) should be 
sent by mail and properly signed.

Declaration of authorship and responsibility

According to the authorship criteria by the International 
Committee of Medical Journal Editors, the authors must 
observe the following conditions: a) contribute substan-
tially to the conceiving and planning, or to the analysis 
and data interpretation; b) contribute significantly to the 
elaboration of rough copy or critical review of the content; 
c) participate in the approval of the manuscript’s final 



version. In order to do that, it is necessary that all authors 
and co-authors sign the Declaration of Authorship and 
Responsibility, in conformity with the model available at 
<http://www.saudeemdebate.org.br/artigos/index.php>

Conflicts of interest

The papers submitted for publication should contain in-
formation about the existence or not of any kind of con-
flict of interests among the authors. Financial interests, for 
instance, are not only related to the direct financing of 
the research, but also to the employment relationship it-
self. If there is no conflict, the following information in the 
presentation page will do: “The authors declare that there 
are no conflicts of interests with regard to this article”.

Research ethics

As to research initiated after January 1997 and involving 
human beings, in compliance with item II of the Resolu-
tion 196/96 of the National Health Council (research in-
volving individually or collectively, directly or indirectly, 
totally or partially a human being, including the handling 
of information and material), a document of approval by 
the Research Ethics Committee of the institution where 
the study was carried out must be sent. In case of institu-
tions that do not dispose of an Ethics Committee, an ap-
proval by other committee must be sent.

Flow of manuscripts submitted  
for publication

All manuscripts received by the CEBES bureau are con-
ducted to the editorial board to assessment of thematic 
relevance and observation of the accomplishment of the 
manuscript submission general rules. Later on, the edito-
rial bureau verifies the paper as to confirm its adequacy 

to  the journal’s patterns. Once accepted for appreciation, 
the manuscripts are sent to two Ad-Hoc technical review-
ers of the journal (peer-review). The reviewers are chosen 
accordingly to the theme of the article and his/her exper-
tise, and priority is given to counselors that do not pertain 
to the same federation state as the authors. The coun-
selors are given a 45-day deadline to issue their opinion. 
If the opinion is not issued at the end of the deadline, 
the counselor is contacted and the opportunity of send-
ing the manuscript to other counselor is considered. The 
review form is available for consultation in the journal’s 
website. The opinions always present the following con-
clusions: accepted for publication; accepted for publica-
tion (with non-hindering suggestions); resubmit for new 
assessment after accomplishing the suggested modifica-
tions; refused for publication.

If the reviewer’s assessment requires modifications, 
the opinion will be sent to the authors, so they correct 
the manuscript within a seven-day deadline. When the 
manuscript is sent back, the opinion is reassessed by the 
reviewer within a 15-day deadline, which may be proro-
gated to another 15 days.

If there is divergence of opinions, the article is sent 
to a third counselor for decision (the editorial board may 
issue a third opinion to its discretion). If other alterations 
are requested, they may be sent in up to three months.

At the end of the deadline and not having any 
manifestations by the authors, it will be considered as a 
withdrawal.

The model of opinion used by the scientific board is 
available at: http://www.saudeemdebate.org.br

Mailing address

Avenida Brasil, 4036, room 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ), Brazil
Phone: (21) 3882-9140
Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br








