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Uma aposta pelo Brasil

O BRASIL É MARCADO POR CRISES RECORRENTES que refletem traços da colonização, herança 
de uma elite atrasada, conservadora e autorreferente que perpetua a cultura da ‘casa grande e 
senzala’. Tropeçando em sucessivas crises ao longo de sua história, a atual exige que reunamos 
forças para enfrentar os interesses dos atores e projetos que estão atrás do golpe parlamentar.

Sob essa perspectiva, é imperativo refletir acerca de algumas perguntas: qual a possibili-
dade de um pacto social que tire o Brasil da crise? O que esperar das elites políticas e econô-
micas nacionais no atual cenário político? Ainda continuam vivas as possibilidades para uma 
democracia que materialize direitos sociais como estratégia ante essa crise? Como construir 
caminhos alternativos para um Brasil com justiça social? 

No processo de redemocratização ocorrido na década de 1980, vigoraram e prospera-
ram, na Assembleia Constituinte, as ideias de um Estado de bem-estar. Mesmo que tardio 
em relação aos países europeus, esse modelo de Estado assegura aos brasileiros direitos 
e políticas sociais universalistas, ou seja, inclui a população historicamente excluída da 
partilha da riqueza produzida pelo trabalho e apropriada pelo capital e pelo Estado. Se 
por um lado a partilha que sempre favoreceu uma pequena parcela da população legi-
timou a exploração do trabalho, por outro, é responsável tanto pela origem como pelo 
aprofundamento das desigualdades sociais. 

É importante recuperar os mecanismos que tornaram possíveis os avanços constitucionais 
nesse momento que reclama por estratégias concretas e eficientes de resistência e de luta 
diante da tendência fatalista que imobiliza face a atual configuração do Congresso Nacional e 
dos Poderes em geral. 

Sem desconsiderar que hoje temos a composição mais conservadora do Congresso desde o 
regime militar, não se pode afirmar que em algum momento da história a ‘Casa do Povo’ tenha 
sido efetivamente progressista. O Congresso Constituinte que produziu a Constituição cidadã 
tinha apenas 5% de parlamentares mulheres, 4% tinham menos de 30 anos de idade e mais de 
70% tinham formação de nível superior. Além disso, 32% eram empresários, e somente 12% 
eram servidores públicos. 

Segundo pesquisa em jornal da época, eleitos sob a luz da mobilização popular por 
diretas que sacudiu o País, 32% dos deputados se autodefiniam como de centro; 24% 
como de centro-direita e 12% como de direita, somando uma ampla maioria de 68% dos 
parlamentares com tendência centro-direita. Nesse contexto político, algumas questões 
atravessam a História: como a Constituição de 1988 conseguiu incorporar os direitos 
sociais, políticas universalistas e tantos outros avanços? Como foi barrada a expressão da 
maioria conservadora do Congresso Constituinte?

Uma das fortes razões foi, sem dúvida, a presença da memória recente da força popular 
mobilizada por mudanças. Ao lado disso, a ação política de lideranças e ativistas – e o 
Movimento da Reforma Sanitária é exemplar –, representações populares instaladas no 
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cenário político atuando por pressão e realizando interlocução permanente com os par-
lamentares constituintes. 

Havia um clima de negociação e havia legisladores que entendiam ser sua função ouvir 
os anseios da sociedade e construir acordos entre as distintas forças políticas e econô-
micas. Nessa dinâmica de lutas sociais, foi possível negociar até mesmo com as forças 
conservadoras patrimonialistas, que desde sempre tratam o Estado brasileiro como se 
deles fosse. 

O amálgama desse ‘Pacto Social’ foi o sentimento de que era hora de pagar a 
enorme dívida social acumulada desde o Brasil Colônia, aprofundada durante a di-
tadura militar. 

Recuperar a história recente da cultura de esquerda é útil para fortalecer argumentos por 
resistência e convencer de que a luta não está perdida. Serve para refletir e concluir que, talvez, 
o que tem faltado é ação política concreta, politização, discussão cara a cara e fortalecimento 
dos argumentos. Mudança de linguagem e de tácticas para mobilizar e fazer pressão política. 
Mais ação sobre a política real.

Entretanto, analisar a História é imprescindível para constatar que os interesses de classe 
não se esvaíram com o Pacto Constituinte, ao contrário, logo observou-se o início de uma 
ofensiva das classes conservadoras. Após a promulgação da Constituição, as elites econômicas 
e políticas se mobilizaram por mudanças na Carta Magna resultando na verdadeira desfigura-
ção do seu caráter enquanto parâmetro de bem-estar universal. 

O fato é que essas elites políticas e econômicas nunca defenderam a cidadania e os 
direitos sociais. Ao longo dessas três décadas, investem na restituição da ordem ante-
rior para garantir um Estado que legitime acumulação capitalista, assegurando o baixo 
custo do trabalho, não importando o quanto gere de pobreza e aumente as desigualdades 
social, econômica e cultural.

Se nos recentes momentos de prosperidade todos ganharam – uns muito mais que 
outros –, promovendo uma aparente e fantasiosa harmonia entre as classes e frações de 
classes, que permitiu ao Estado implementar políticas sociais redistributivas, nos mo-
mentos de crise, o que pretendem é garantir os ganhos. Assim, retoma-se o pacto perma-
nente entre a elite política e a burguesia econômica para restituir o modelo neoliberal de 
mercado, com ataques sem precedentes aos direitos conquistados, bastando mencionar a 
ofensiva da reforma trabalhista e da previdência.

Como a história recente já demonstrou, não é possível construir um pacto entre os grupos 
que proclamam por ‘nenhum direito a menos’ com aqueles que defendem ‘nenhum centavo a 
menos’. Do confronto desses interesses é que pode resultar uma saída para o País. É pela via 
da política, e não das entranhas da crise ou dos grupos que dela se satisfazem que é preciso 
procurar alternativas. Para isso, a agregação e unidade de forças cujo filtro mínimo deve ser o 
compromisso com os interesses públicos, do povo e da pólis. 

O ponto central de análise deve reconhecer que o traço estrutural do capitalismo 
contemporâneo é de que o mercado e o sistema financeiro vêm praticando orgias de-
senfreadas, levando o sistema produtivo ao fundo do poço. Nesse contexto, não há mais 
possibilidades de acumular capital na economia produtiva, e, assim, descarta-se o valor 
da força de trabalho. A captura absoluta do Estado brasileiro pelos interesses do sistema 
financeiro corrói qualquer possibilidade de avanço do clamor popular por desenvolvi-
mento e justiça social. Restabelecer um ambiente político de mobilização democrática e 
desmontar essa hegemonia imposta ao País, garantindo os interesses populares, consti-
tuem desafios para a resistência em marcha. 
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 O caráter mais significativo dessa resistência é a atual retomada das ruas pelas massas 
organizadas em defesa da reconstrução republicana, com democracia participativa, vale 
dizer, na tradição da democracia direta. A inovação é justamente a unidade entre forças 
que reúnem movimentos sociais, sindicatos, intelectuais e parcelas importantes da so-
ciedade. Hoje o sentimento que prevalece é o da unidade, considerada necessária para 
mudar os rumos da economia, barrar os retrocessos e restabelecer as instituições e a 
prática da democracia. 

A presença do movimento sindical para a luta política deve ser celebrada. Dá-se conta de 
que, a cada dia, surgem em todo o País grupos de ação política mobilizados pela convicção 
de que a política de frente ampla é a alternativa para interromper a desconstrução nacional e 
realizar um projeto nacional-popular. 

Em resposta ao movimento e mobilização da sociedade, é do maior significado a insta-
lação, na Câmara dos Deputados, da Frente Suprapartidária pelas Diretas Já, constituída 
de parlamentares filiados às mais diversas siglas e comprometidos com as mais diversas 
correntes de pensamento.

Celebramos a política de um bloco popular e de esquerda, transitando e mobilizando 
núcleos locais de ação política. É a pedagogia da práxis protagonizada por frentes polí-
ticas, como a Frente Povo sem Medo e a Frente Brasil Popular construídas pela reunião 
de partidos, centrais sindicais e movimentos sociais por unidade do campo popular. 
Se a crise vem contribuindo para agregar forças progressistas, ela vem demonstrando 
também, a cada dia, a ilegitimidade da representação política tanto no Legislativo como 
no Executivo. Câmara e Senado se dedicam a destruir, em admirável velocidade, o que 
ainda resta de Estado social e de nação. Conduzido por um presidente ilegítimo golpista, 
o Executivo se afunda em sua desordem moral inesgotável. Nesse contexto, desnuda-
-se ainda a imparcialidade do Judiciário desfazendo as esperanças por justiça mesmo 
que historicamente esse poder não tenha como característica nada mais além do que o 
conservadorismo. 

A contribuição conservadora da grande imprensa, no Brasil, impõe projeto próprio pautado 
no monopólio do pensamento único se transformando em poderosa trincheira da luta ideoló-
gica do capital rentista.

Do sustentáculo da ilegitimidade desses poderes, ergue-se a coalizão antinacional que 
surrupiou o governo e que conta com o apoio majoritário do poder econômico, exigindo ‘re-
formas’ cobradas pelo capital rentista, a qualquer custo e independentemente do quadro po-
lítico. Para eles, democracia e legitimidade são abstrações toleradas somente quando postas a 
serviço dos interesses das burguesias e dominantes.

Que haja clareza quanto à dimensão da luta que o povo brasileiro terá que se empenhar 
para garantir outro projeto de País e de futuro. Além de combater e retirar os usurpadores do 
poder executivo, a frente deve garantir novas eleições. Só um presidente legítimo e apoiado 
nos movimentos sociais poderá, como assinala o Plano Popular de Emergência da Frente 
Brasil Popular, promover 

[...] as reformas estruturais necessárias para romper com o modelo de capitalismo dependente 
que tem produzido, entre outras chagas, o empobrecimento dos trabalhadores, especialmente das 
trabalhadoras e da população negra, injustiça social extrema, perda de independência e recessão 
econômica, ao mesmo tempo em que concentra renda, riqueza e propriedade nas mãos de um pu-
nhado de barões do capital. (FRENTE BRASIL POPULAR, 2017, P. 1).
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Referência
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jul. 2017.

Todavia não bastará daqui para a frente cumprir essas difíceis tarefas. É preciso uma 
reforma política. Somente a consciência política que se alastra no meio do povo será ferra-
menta para mudanças no Congresso Nacional, essencial para avançar em projetos de mudan-
ças. Por agora, o Fora Temer e as Diretas já, agregando o indispensável ‘Nenhum Direito a 
Menos’, constituem os pontos de partida!

Unidade de forças a favor do Brasil e de nossa gente!

Ana Maria Costa
Diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e editora associada da Saúde em 

Debate 

Maria Lucia Frizon Rizzotto
Diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e editora científica da Saúde em 

Debate 
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A bet for Brazil

Brazil is marked by recurrent crises that reflect traces of the colonization, an inheritance of 
a backward, conservative and self-referential elite that perpetuates the culture of the ‘casa 
grande and senzala’ (the masters and the slaves). Stumbling over successive crises throughout 
its history, the current crisis demands that we join forces to face the interests of the actors and 
projects that are behind the parliamentary coup.

From that perspective, it is imperative to reflect on some questions: what is the possibility 
of a social pact that will take Brazil out of the crisis? What to expect from the national politi-
cal and economic elites in the current political scenario? Are the possibilities for a democracy 
that materializes social rights as a strategy against this crisis still alive? How to build alterna-
tive paths for a Brazil with social justice?

In the process of redemocratization that took place in the 1980s, the ideas of a welfare 
state prevailed and prospered in the Constituent Assembly. Even if late in relation to 
European countries, this model of state assures Brazilians of universalist social rights 
and policies, that is, it includes the population historically excluded from the sharing 
of the wealth produced by labor and appropriated by the capital and the State. If on the 
one hand the sharing that has always favored a small part of the population legitimized 
the exploitation of labor, on the other hand, it is responsible for both the origin and the 
deepening of social inequalities.

It is important to recover the mechanisms that made possible the constitutional advanc-
es at this moment that calls for concrete and efficient strategies of resistance and struggle 
against the fatalistic tendency that is immobilized in the face of the current configuration of 
the National Congress and the Powers in general.

Without disregarding that we have today the most conservative composition of 
Congress since the military regime, it can not be said that at some point in history ‘the 
People’s House’ has been effectively progressive. The Constituent Congress that pro-
duced the Citizen Constitution had only 5% female parliamentarians, 4% were under 30 
years of age and more than 70% had higher education. In addition, 32% were entrepre-
neurs, and only 12% were civil servants.

According to research in a newspaper of the time, elected in the light of the popular mo-
bilization for direct elections that shook the Country, 32% of the congressmen self-define as 
center, 24% as center-right and 12% as right-wing, totaling a large majority of 68% of parlia-
mentarians with a center-right tendency. In that political context, some questions permeate 
History: how did the Constitution of 1988 manage to incorporate social rights, universalist 
policies and many other advances? How was the expression of the conservative majority of 
the Constituent Congress barred?

One of the strong reasons was undoubtedly the presence of the recent memory of the 
popular force mobilized by changes. Besides that, the political action of leaders and activists 
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– and the Sanitary Reform Movement is exemplary –, popular representations installed in the 
political scenario acting by pressure and carrying out permanent dialogue with constituent 
parliamentarians.

There was an atmosphere of negotiation and there were legislators who felt it was 
their job to listen to the yearnings of society and to build agreements between the dif-
ferent political and economic forces. In this dynamic of social struggles, it was possible 
to negotiate even with conservative patrimonialist forces, which have always treated the 
Brazilian State as if it were theirs.

The amalgam of this ‘Social Pact’ was the feeling that it was time to pay the enormous social 
debt accumulated since colonial times, deepened during the military dictatorship.

Recovering the recent history of left-wing culture is useful to strengthen arguments for re-
sistance and convince that the fight is not lost. It serves to reflect and conclude that, perhaps, 
what we have been lacking is concrete political action, politicization, face-to-face discussion 
and strengthening of arguments. A change of language and of tactics to mobilize and make 
political pressure. More action on the real politics.

However, examining History is indispensable to realize that the interests of class were not 
exhausted with the Constitutional Pact, on the contrary, it was soon noticed the beginning 
of an offensive of the conservative classes. After the promulgation of the Constitution, the 
economic and political elites mobilized by changes in the Magna Carta resulting in the actual 
disfiguration of its character as a parameter of universal welfare.

The fact is that those political and economic elites have never defended citizenship 
and social rights. Throughout these three decades, they invest in the restitution of the 
previous order to guarantee a State that legitimizes capitalist accumulation, ensuring 
the low cost of labor, no matter how much it generates poverty and increases social, 
economic and cultural inequalities.

If in the recent moments of prosperity all have gained – some much more than others – 
promoting an apparent and fanciful harmony between classes and fractions of classes, which 
allowed the State to implement redistributive social policies in times of crisis, what they 
intend is to assure the gains. Thus, the permanent pact between the political elite and the 
economic bourgeoisie is resumed to restore the neoliberal market model, with unprecedented 
attacks on achieved rights, like the offensive of labor and social security reforms.

As recent history has shown, it is not possible to build a pact between the groups that pro-
claim for ‘not one right less’ with those who defend ‘not one penny less.’ It is the confrontation 
of those interests that can lead to an exit for the Country. It is through the political way, and 
not through the guts of the crisis or of the groups that are satisfied by it, that we must look for 
alternatives. For that, the aggregation and unity of forces whose minimum filter must be the 
commitment to the interests of the public, the people and the pólis.

The central point of analysis must recognize that the structural trait of contemporary capi-
talism is that the market and the financial system have been engaging in unbridled orgies, 
pushing the productive system to rock bottom. In such context, there is no more possibility 
of accumulating capital in the productive economy, and, thus, the value of the labor force is 
discarded. The absolute capture of the Brazilian State by the interests of the financial system 
erodes any possibility of advancement of the popular clamor for development and social 
justice. Reestablishing a political environment of democratic mobilization and dismantling 
this hegemony imposed on the Country, guaranteeing the popular interests, constitute chal-
lenges for the resistance in March.

The most significant character of this resistance is the current retaking of the streets by 
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the organized masses in defense of the republican reconstruction, with participatory democ-
racy, it is worth to say, in the tradition of direct democracy. The innovation is precisely the 
unity between forces that bring together social movements, trade unions, intellectuals and 
important parts of society. Today, the prevailing sentiment is that of unity, which is considered 
necessary to change the course of the economy, to prevent setbacks and to reestablish the 
institutions and practice of democracy.

The presence of the trade union movement for the political struggle must be celebrated. 
We realize that, every day, groups of political action are coming up all over the Country mo-
bilized by the conviction that the policy of the broad front is the alternative to interrupt the 
national deconstruction and to carry out a national-popular project.

In response to the movement and mobilization of society, the installation in the Frente 
Suprapartidária pelas Diretas Já (Supra-partisan Front for Direct Elections Now) in the 
House of Representatives is of the greatest significance, constituted by parliamentarians af-
filiated with the most diverse parties and committed to the most diverse currents of thought.

We celebrate the politics of a popular bloc and of the left, transiting and mobilizing 
local nuclei of political action. It is the pedagogy of the praxis carried out by political 
fronts, such as the People without Fear Front and the Popular Brazil Front, built by the 
gathering of parties, trade union centrals and social movements by unity of the popular 
field. If the crisis has been contributing to the inclusion of progressive forces, it has also 
been demonstrating, day after day, the illegitimacy of political representation, both at 
the Legislative and Executive levels. The House and the Senate dedicate to destroying, 
in admirable of speed, what is still left of the Social State and the Nation. Led by an il-
legitimate coup president, the Executive sinks into its own inexhaustible moral disorder. 
In that context, the impartiality of the Judiciary is also unclothed, destroying the hopes 
for justice, even if historically such power is not characterized as anything other than 
conservatist.

The conservative contribution of the big press in Brazil imposes its own project funda-
mented on the monopoly of a single line of thought, transforming itself into a powerful trench 
of ideological struggle of the rentier capital.

From the fulcrum of the illegitimacy of those powers, arises the anti-national coalition that 
has undermined the government and holds the majority support of the economic power, de-
manding ‘reforms’ charged by the rentier capital, at any cost and regardless of the political 
framework. For them, democracy and legitimacy are mere abstractions tolerated only when 
placed at the service of the interests of the bourgeoisie and the dominants.

Let there be clarity as to the scale of the struggle that the Brazilian people will have to 
strive to guarantee another project of Country and of future. In addition to combating and 
removing the usurpers from the executive branch, the front must secure new elections. Only 
a legitimate president supported by social movements can, as the Popular Brazil Front points 
out, promote

[...] the structural reforms necessary to break with the model of dependent capitalism that has 
produced, among other sores, the impoverishment of workers, especially of female workers and 
the black population, extreme social injustice, loss of independence and economic recession, while 
concentrating income, wealth and property in the hands of a handful of barons of the capital. (POPU-

LAR BRAZIL FRONT, 2017, P. 1).

It will not be enough, however, to carry out these difficult tasks from now on. A political 
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reform is necessary. Only the political consciousness that spreads among the people will be a 
tool for changes in the National Congress, essential for advancing in projects of change. For 
now, ‘Temer Out’ and the ‘Direct Elections Now’, adding the indispensable ‘Not one Right 
Less’, are the starting points!

Unity of forces in favor of Brazil and our people!

Ana Maria Costa
Director of the Brazilian Center for Health Studies (Cebes) and associate editor of ‘Saúde em 

Debate’ 

Maria Lucia Frizon Rizzotto
Director of the Brazilian Center for Health Studies (Cebes) and of ‘Saúde em Debate’
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Neste artigo de opinião, objetivamos contribuir ao conhecimento e participação política na 
atual crise: de possível esgotamento da governabilidade e dos projetos de governo pós-di-
tadura. Na transição para uma nova etapa, poderá constar no seu horizonte um nível mais 
democratizado e civilizado das representações da sociedade no quadro partidário, no pro-
cesso eleitoral, e nos poderes Executivo e Legislativo, com efetivos controles democráticos 
dos poderes delegados pela sociedade civil. Para maior consistência nessa busca de rumos 
e o que fazer, julgamos imprescindível relembrar cinco etapas anteriores geradoras da atual 
conjuntura, retomando-as resumidamente com análises conjunturais incompletas ou contro-
versas, mas de consideração inabdicável em nossas buscas. Deixamos para o final breve alusão 
à política pública de saúde, que, como as demais, decorre da mencionada governabilidade e 
dos projetos de governo pós-ditadura.

Período 1930/1963 – coexistência entre oligarquias e 
dependência dos EUA com esforços desenvolvimentistas e 
distributivistas, rumo a um projeto de nação

Nesse período observou-se uma continuidade dos esforços pela industrialização ‘tardia’, bene-
ficiada pela substituição de importações dos países centrais envolvidos na II Guerra Mundial. 
Criou-se a indústria de base: Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Petrobrás, 
hidroelétricas, rodovias e outras, com grande expansão da indústria e comércio satélite da me-
talurgia, construção civil e inúmeros outros ramos. O Produto Interno Bruto (PIB) teve mar-
cante crescimento com consequente mobilização social nos grandes e médios centros urbanos, 
que redundou em políticas distributivistas puxadas pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e pela Lei Orgânica da Previdência Social (Lops). A partir de 1955, desenvolve-se como 
órgão do Ministério da Educação o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) que in-
tegrou forte movimento intelectual desenvolvimentista com influência no governo federal. 
Ao final desse período, o Poder Legislativo, refletindo historicamente e majoritariamente as 
oligarquias rural e urbana com entranhado viés fisiológico/patrimonialista/venal no trato do 
orçamento público, foi convivendo e sendo pressionado gradativamente pelos crescentes mo-
vimentos sindicais e sociais e levado a compor com os avanços acima referidos.
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Apesar de histórica e majoritariamente 
fisiológico, o Legislativo nacional, com in-
termitência crescente, reagia como ‘caixa de 
ressonância’ da sociedade de forma pluri-
partidária às pressões desenvolvimentistas; 
e no seu interior, as tendências progressis-
tas, mesmo minoritárias, ganhavam fôlego e 
capacidade de influência e negociação. Nos 
últimos anos desse período, já atuava no 
Congresso Nacional a Frente Parlamentar 
Nacionalista, pluripartidária, com influên-
cia crescente. O debate social pressionava os 
poderes Executivo e Legislativo pelas ‘refor-
mas de base’: agrária (com extensão da CLT 
ao trabalho rural), urbana, industrial, tribu-
tária e outras, além da ampliação do comér-
cio externo aos demais continentes. Não por 
acaso, foi realizada, em 1963, a histórica III 
Conferência Nacional de Saúde. Ainda que 
tardiamente em relação às revoluções indus-
triais na Europa e EUA, os paradigmas do 
Estado republicano avançavam entre o ranço 
secular escravagista, feudal e patrimonia-
lista do Estado brasileiro. Alinhavam-se aos 
países em desenvolvimento que buscavam, 
nesse período, uma ‘terceira via’ de projeto 
de nação e desenvolvimento no meio da 
aguda bipolarização mundial. O paradigma 
das reformas de base caminhava na direção 
do Estado de Bem-Estar Social (Ebes) já 
consolidado nos países europeus e outros. 
Em 1964, deu-se o golpe militar iniciando a 
ditadura civil-militar.

Período 1964/1984 – 
ditadura com anulação da 
participação democrática 
no projeto de nação

No campo político: fechamento do 
Legislativo nacional e posterior reabertura 
com cassações de mandatos parlamenta-
res, prisões, tortura e extermínio. O poder 
Executivo, por meio de Atos Institucionais 
e Decretos-Lei, assume com exclusividade 

toda a legislação estratégica e cria dois 
partidos: Arena, situacionista majoritário 
(soma ampliada dos anteriores partidos 
conservadores fisiológicos), que lhe as-
segura a legislação restante; e o de opo-
sição Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) (soma reduzida do trabalhismo an-
terior e outras tendências progressistas). 

Com a nova política econômica, o País 
caminha para uma das maiores concen-
trações de renda no mundo, com paupe-
rização rural e nas pequenas cidades, que 
leva à explosiva migração para as perife-
rias das cidades médias e grandes, com 
inevitável elevação das tensões sociais. 
Nos 20 anos de ditadura, o Estado, à 
guisa do ‘seu’ projeto de nação, priorizou 
obras faraônicas valendo-se ilicitamente 
de recursos previdenciários (transama-
zônica, ponte Rio-Niterói, usina Itaipu, 
usina nuclear, indústria bélica e outras), 
o que potencializou o desenvolvimento de 
grandes empreiteiras que se apropriaram 
de tecnologia nessa área, empresas satéli-
tes e grande capital. Destaque: nesses 20 
anos, foram ceifadas quatro gerações da 
renovação democrática no Legislativo e 
Executivo nacional (duas gerações etárias) 
com profunda interrupção e distorção na 
cultura política democrática e eleitoral da 
sociedade, referente à legitimidade das re-
presentações políticas e ao debate demo-
crático do projeto de nação. Foi imposto 
um projeto de poder bancado pelos mi-
litares. Nesses 20 anos, duas gerações de 
lideranças políticas e de formuladores 
de políticas e projetos nacionais demo-
cráticos e desenvolvimentistas em todos 
os segmentos sociais foram reduzidas a 
‘restos’ sem impacto. Ainda assim, ao final 
dos anos 1970, crescem nos desvãos da di-
tadura atividades políticas em entidades 
sociais, de trabalhadores, artísticas, ecle-
siais, intelectuais, científicas, estudantis e 
de bairros, que vão se ampliando às classes 
médias e empresariado sob a bandeira uni-
tária das ‘Liberdades Democráticas’. 
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Período dos anos 1980 
– maior mobilização 
democrática da história da 
sociedade brasileira 

Somaram-se às ‘Liberdades Democráticas’: 
as ‘Diretas Já’ e a ‘Democratização do Estado’ 
como lemas e bandeiras de grandes e cres-
centes mobilizações, já nas ruas à luz do dia, 
apontando para o fim da ditadura, que além 
dos desastrosos legados sociais, econômicos e 
políticos, deixaram uma inflação de difícil con-
trole. Na sequência, a delegação ao Congresso 
Nacional de poderes constituintes, sob intensa 
mobilização, pressão e participação das entida-
des da sociedade nos debates constituintes que 
seguiram. O Título da Ordem Social avançou 
para um dos mais civilizados do mundo em 
direitos sociais, e o orçamento da seguridade 
social para assegurá-los. Não houve fôlego 
político unitário para os debates constitucio-
nais avançarem mais na direção do projeto de 
nação com as reformas estruturais do Estado: 
agrária, urbana, tributária, política/eleitoral, 
industrial e outras, mas as bases estavam dadas 
para as etapas imediatas pós-Constituição. Esse 
período teve o significado para nossa sociedade 
da retomada do amplo debate por um projeto 
de nação no rumo de um Ebes brasileiro.

Nesse mesmo período dos anos 1980, em 
escala mundial e precipitada pela grande crise 
do petróleo dos anos 1970, configurava-se, nos 
países do ‘capitalismo central’, a estratégia 
global neoliberal formulada e pactuada por 
mais de uma década por representações do 
grande capital e seus ‘intelectuais orgânicos’ 
selecionados e convocados. Foi o ‘Consenso 
de Washington’ que dispôs sobre a financeiri-
zação dos orçamentos públicos que: a) impôs 
autonomia aos bancos centrais para fixar no 
mercado financeiro os juros e demais serviços 
da dívida pública, cujos montantes, por defini-
ção, não constam como objeto de austeridade 
governamental; b) definiu as despesas públicas 
primárias (investimento na infraestrutura do 
desenvolvimento, direitos sociais etc.) como 

perdulárias e objeto de austeridade pelos go-
vernos; c) definiu o deficit primário quando 
as despesas primárias excedem o que resta à 
receita após o pagamento dos juros e demais 
serviços da dívida; d) estabelece o significado 
e papéis do capitalismo central e do periférico/
dependente na atual globalização; e) assume 
que a maior ameaça contemporânea ao desen-
volvimento é o Ebes e o keynesianismo; e f ) 
prega a reforma do Estado com enxugamento 
das estruturas e orçamentos sociais, substituin-
do-os por programas focais compensatórios 
público-privados de baixo custo. A concentra-
ção do capital, riqueza e poder cresceram em 
poucas décadas em níveis jamais imaginados. 
Em 2016, a respeitada Oxfam confirmou a pre-
visão, com base na pesquisa de Piketty (2013), 
de que os 1% mais ricos do mundo passariam 
a deter 50% das riquezas do planeta. Deve ser 
destacado que, a essa concentração de riqueza 
e renda, correspondem geração e concentração 
de poder e estratégias do seu exercício com 
eficácia nunca antes alcançada nos países do 
capitalismo central e nos periféricos. 

Período 1990-2002 

Voltando ao Brasil, os governos criaram 
expectativas na sociedade apresentando 
diversos imaginários e medidas de contro-
le da hiperinflação herdada, o que acabou 
ocorrendo em 1993/1994 com o Plano Real e 
despertando esperanças na retomada do de-
senvolvimento e de amplo debate das refor-
mas estruturais do Estado e na aplicação dos 
preceitos constitucionais. A população, espe-
rançosa com o retorno à democracia liberal e 
ao avanço constitucional, vai gradativamente 
se frustrando com a implementação das se-
guintes diretrizes estratégicas pouco ou nada 
debatidas com a sociedade e mesmo com o 
Legislativo: 1) reajuste do salário mínimo 
abaixo da inflação; 2) vultosos estímulos fi-
nanceiros públicos para a expansão da rede 
bancária privada e venda barata dos bancos 
públicos aos bancos privados; 3) exorbitante 
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elevação nos juros da dívida pública e na 
venda dos títulos da dívida; 4) câmbio favo-
rável às importações e desfavorável às expor-
tações; 5) abertura comercial e financeira ao 
mercado externo; 6) desinvestimento público 
e privado na industrialização; 7) compressão 
dos gastos públicos sociais e elevação dos 
gastos públicos com os serviços da dívida 
pública (os encargos da dívida pública salta-
ram de 18,7% do Orçamento Geral da União 
em 1995 para 44% em 2002); 8) privatização 
das empresas estatais; e 9) atração da estru-
tura sindical para realizar e pleitear acesso 
aos direitos à saúde e educação nos serviços 
privados de mercado fortemente subsidiados 
com recursos públicos. 

A hiperinflação, enorme e perverso sor-
vedouro da riqueza produzida pela grande 
maioria da população, é substituída patetica-
mente em um ‘passe de mágica’ pela altíssima 
dívida e juros públicos entre os maiores do 
mundo, um sorvedouro maior da economia 
da sociedade, porém ‘moderno’, planejado e 
aparentemente ético e perene. A implementa-
ção das diretrizes estratégicas acima citadas 
ao longo desse período não só frustrou a de-
sejada desconcentração da renda e inclusão 
social como intensificou a concentração e 
gerou a emergência dos rentistas da dívida 
pública, novo segmento social hegemônico 
que absorve quase metade do Orçamento 
Geral da União, de influência decisiva na 
política econômica, e que é liderado pelos 
grandes bancos privados e agencias de inves-
timento e do mercado financeiro. Levaram à 
degradação do trabalho urbano e rural; simul-
taneamente, à desindustrialização e desnacio-
nalização, assim como inibiram e distorceram 
estruturalmente as políticas públicas para os 
direitos sociais. 

A política econômica industrial retro-
cedeu à exportação primária e importação 
de máquinas e manufaturas de maior valor 
agregado, sucateando as promissoras cadeias 
produtivas de derivados de grãos, da química 
fina, informática, telecomunicação, máquinas 
e outras. Na dobrada do século, o tradicional 

‘chão de fábrica’ de gerações de industriais 
passava a ‘linhas de montagem’ e, por fim, a 
grandes lojas de vendas. Simultaneamente, 
a política econômico-financeira passou a 
atrair a aplicação dos lucros empresariais ao 
mercado financeiro e de capitais, esvaziando 
seu reinvestimento na produção. Em 2005, 
75% dos juros da dívida pública estavam 
apropriados por 20 mil famílias de rentistas 
(pouco mais de um centésimo da população) 
revelando o poder concentrador de renda do 
sistema financeiro. Tornou-se indisfarçável 
o caráter do Banco Central e dos ministérios 
da Fazenda, da Casa Civil e do Planejamento-
Orçamento-Gestão, de ministérios estratégi-
cos de Estado que induzem os eixos da gestão 
nos demais ministérios, com forte indução 
nas políticas públicas reais ou implícitas. 
Afastou-se da expectativa pós-constitucional 
da implementação de projeto de nação com 
reformas estruturais desenvolvimentistas do 
Estado com amplo debate social. Optou-se 
por um projeto de poder e governo viabiliza-
do por intelectuais tecnocratas economistas e 
financistas e, por isso, antipopular.  

Por fim, ressaltamos uma característica 
dos governos nesse período, talvez histórica, 
especialmente a partir de 1993, que foi o modo 
de construção pelo poder Executivo do apoio 
do poder Legislativo – Congresso Nacional à 
implementação das referidas nove diretrizes 
estratégicas antipopulares, com exceção do 
controle da inflação. Essas diretrizes passam 
a conviver e a interagir com o histórico fi-
siologismo, patrimonialismo e venalidade 
na relação do Legislativo com o Executivo. 
Para implementar legalmente essas diretrizes 
impopulares na democracia liberal, o poder 
Executivo assume para si a prerrogativa da 
formulação da legislação estratégica por meio 
de crescente número de Medidas Provisórias 
(MPs) e Projetos de Emendas Constitucionais 
(PECs) por ele enviadas ao Congresso 
Nacional, cuja aprovação só poderia se efeti-
var com a garantia de ampla e fiel maioria nas 
casas legislativas. 

Como assegurar essa maioria? Três pontos 
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de partida: a) prática histórica do enriqueci-
mento ilícito e financiamento por grandes 
empresas de campanhas eleitorais para ca-
deiras no poder Legislativo (principalmente 
de reeleições); b) prática histórica de lide-
ranças e dirigentes parlamentares garantirem 
aprovação de projetos do Executivo mediante 
a contratação em certos cargos executivos, 
de nomes por eles indicados; e c) prática 
histórica de superfaturamento por grandes 
empresas e empreiteiras contratadas pelo 
Executivo para fornecimento de materiais e 
grandes obras. Cada uma dessas três práticas 
ilícitas à custa dos recursos públicos vinha 
se desenvolvendo e crescendo no seu campo 
próprio de interesses e negócios sem grandes 
obstáculos. O fato novo foi o Executivo, agora 
na Democracia liberal, e não mais na dita-
dura, induzir no Legislativo uma retração 
na sua prerrogativa constitucional do exer-
cício da legislação estratégica e do controle 
do Executivo no cumprimento das Leis. O 
conjunto dos fatos que vieram a público foi 
revelando que o Executivo foi articulando a 
sistematização da triangulação das três prá-
ticas históricas existentes, potencializando 
sua eficácia, o que lhe assegurou as condições 
legais necessárias para implementação das 
referidas nove diretrizes estratégicas. Essa 
triangulação sobrepôs-se ao desenvolvimento 
de pactos sociais mais civilizados remetidos 
pelo debate constitucional com vistas a amplo 
debate de projeto de nação. 

Nesse período, o poder Executivo 
manteve sob controle político e estratégi-
co a Procuradoria Geral da União (PGR), a 
Advocacia Geral da União (AGU), o Tribunal 
de Contas da União (TCU) e outros controles, 
o que implicou inúmeros arquivamentos e en-
gavetamentos de denúncias públicas e proces-
sos de investigação, como os escândalos dos 
‘anões do orçamento’, do salvamento de bancos 
privados falidos, da internacionalização da te-
lecomunicação, da compra de votos a favor da 
reeleição no Executivo, da ferrovia Norte-Sul, 
do metrô de São Paulo, da relação fundos de 
pensão/fundos de investimento e outros. 

Período 2002-2003

No decorrer desse curto período, o debate 
social ampliou-se continuamente, iniciando 
pela inclusão social dos miseráveis, pobres, 
massa trabalhadora urbana e rural, envolven-
do autônomos, classes médias e empresaria-
do desenvolvimentista. O debate eleitoral 
nucleado no Partido dos Trabalhadores (PT), 
aderente ao debate social, ampliou para paró-
quias eclesiais e outras religiões, movimentos 
de bairros, intelectualidade, artistas etc. O 
ideário de uma sociedade mais justa com di-
reitos humanos básicos contemplados por um 
Estado democratizado e desenvolvimentista 
encontrou crescente eco nos vários segmen-
tos sociais. O ‘estado de espírito do conjunto 
da sociedade’ resgatava eloquentemente o 
dos anos 1980, das grandes mobilizações das 
‘Diretas já’, dos debates constitucionais e 
das reformas estruturais do Estado voltadas 
para um projeto participativo de nação. Em 
resumo, era o desafio da construção do Ebes 
brasileiro nas realidades de 2002/2003, por 
caminhos, etapas e pactos sociais realistas, 
nos espaços das contradições da áspera hege-
monia da globalização financeira. 

O País acompanhava a pendulação polí-
tica que se processava em vários países da 
América Latina (Argentina, Bolívia, Chile, 
Equador, Uruguai, Colômbia, Venezuela), 
cada um com sua peculiaridade histórica 
e política, ao seu tempo, rejeitou manifesta 
regressão social vinda do ‘ajuste’ da globa-
lização financeira dos anos 1990. Por volta 
da virada do século, elegeram candidaturas 
comprometidas com a inclusão social, racial, 
de gênero, desenvolvimento e indepen-
dência nacional. Em regra, centraram em 
medidas de inclusão de resultados rápidos 
e em alguns mais beneficiados com o boom 
das commodities (grãos, minerais, petróleo, 
carne e outras). Nessas circunstâncias, as 
oligarquias aceitaram espaços adicionais de 
representações democráticas da sociedade 
em cargos públicos maiores.
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Período 2003-maio/2017 

Fase 1 – O desafogo: as esperanças e expecta-
tivas da sociedade foram positivamente im-
pactadas já no início com o reajuste do salário 
mínimo acima da inflação, o Bolsa Família para 
extensa camada antes excluída do mercado de 
consumo e efetivação e ampliação do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) criado na 
Constituição de 1988. O impacto da inclu-
são estendeu-se rapidamente à reativação do 
mercado interno produtivo e comercial, che-
gando aos utensílios domésticos ‘linha branca’ 
e construção civil, esta, na sequência, bene-
ficiada com o programa Minha Casa, Minha 
Vida. Segmentos médios e médio-altos da so-
ciedade, beneficiados indiretamente, tiveram 
acesso à inusitada expansão de condomínios 
nas periferias das cidades médias e grandes. 
Essa grande inclusão social e desenvolvimento 
do mercado interno, componente típico e ina-
bdicável da construção do Ebes, levou a índices 
de aprovação governamental jamais atingidos 
no País: acima de 80%. Historicamente, a pers-
pectiva dessa construção certamente estaria 
apontando para a ampliação do debate e pactos 
sociais em função das reformas estruturais do 
Estado, por etapas pactuadas, voltadas para o 
projeto de nação já referido nas análises dos 
períodos anteriores. 

Fase 2 – Início de tensão: o inevitável cum-
primento das metas fiscais de receitas/despe-
sas com pagamento em dia dos juros e demais 
serviços da dívida pública seguiu a política 
macroeconômica do período 1990-2002, de 
exponencial acumulação do capital financei-
ro e concentração da riqueza e renda, fez-se 
acompanhar da ausência de alternativas estru-
turalmente desenvolvimentistas e distributivis-
tas, com vistas a redes públicas universalistas 
de qualidade – saúde, educação, transporte 
coletivo, meio ambiente e outras. O fluxo dos 
recursos públicos ao sistema financeiro e con-
centração da renda foi sendo garantido pela 
continuidade da rígida contenção de gastos fe-
derais com as políticas públicas básicas – saúde, 
educação, transporte coletivo, meio ambiente, 

outras – acompanhada por elevados subsídios 
ao mercado nesses setores, com valores muito 
menores que os necessários para redes públicas 
universais de qualidade, além do aumento da 
receita proveniente do boom das commodities. 

Apesar da satisfação da sociedade com a 
inclusão social pelo consumo e ativação do 
mercado interno, várias e crescentes tensões 
passaram a surgir nos movimentos sociais 
com a ausência de redes públicas permanen-
tes e de qualidade para os direitos básicos 
e efetivo compromisso público com elas. 
Também no mundo do poder político, os par-
tidos situacionistas coligados e lobbies priva-
tistas tencionavam para estancar ou diminuir 
os gastos com a inclusão social, mesmo que 
realizada pelo mercado, a benefício de suas 
demandas espúrias por recursos públicos. Já 
ficava visível que das nove diretrizes estraté-
gicas implementadas no período 1990-2002, 
na prática, apenas a primeira, a sexta e a oitava 
foram substituídas por diretrizes alinhadas 
aos direitos sociais e interesse nacional, per-
manecendo vigentes as demais.

Fase 3 – Sinalização: o ‘mensalão’. Os 
Ministérios estratégicos e Banco Central, refe-
ridos no período 1990-2002, emitiram sucessi-
vas sinalizações políticas e de gestão pública, 
apontando claramente que a etapa de poster-
gação da retomada da formulação democrática 
e amplo debate do projeto de nação passava ao 
mero abandono, confirmando-se o projeto de 
governo e poder com grande inclusão social 
pelo consumo. Apesar do evidente viés do an-
tiesquerdismo e antipetismo, a crise do ‘mensa-
lão’ deixou contundente rescaldo de elevados 
gastos públicos com ‘compra’ de apoios par-
lamentares, enriquecimento ilícito em cargos 
executivos incluindo ministros e dirigentes 
partidários, alguns anteriormente tidos como 
exemplares no trato da coisa pública. Mais uma 
vez na política, especialmente sem a necessária 
transparência no exercício do poder, os fins, ao 
justificar os meios, em tempo surpreendente-
mente curto, transformam os meios em fins. 
Ainda assim, a inclusão social alcançada pelo 
consumo e pelo mercado interno manteve 
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potencial de esperança e expectativas suficien-
tes para desaguar nas eleições de 2006 e, mais à 
frente, de 2010. 

Fase 4 – A captura de pilares do Estado: por 
outro lado, a sistematização da triangulação 
referida anteriormente (financiamento de 
campanhas eleitorais por grandes empresas, 
aprovação por maioria parlamentar de proje-
tos do executivo mediante nomeação de indi-
cados para certos cargos e superfaturamento 
nos contratos públicos das grandes empresas) 
passou para a fase mais agressiva. Desdobrou-
se com novos atores acrescentados no seu 
centro motor: novas grandes empresas e seus 
bilionários no agronegócio, empreiteiras, ex-
tração e refino do petróleo, estaleiros, bancos 
privados, atores no plano político partidário, 
marqueteiros com custos estratosféricos para 
campanhas eleitorais e indução/destruição 
de imagens na mídia. 

A eficiência e eficácia dessa triangulação, 
com os superfaturamentos consumindo nacos 
crescentes do orçamento público, acabaram 
por contribuir pesadamente no desequilíbrio 
fiscal receita-despesa da União e descontrole 
dos governos federais. Ainda muito distante 
do grande ralo: os serviços da dívida pública 
que levam mais da metade das despesas da 
União. Contudo, essa triangulação não re-
presenta somente o abandono do projeto 
democrático de nação a favor de projetos de 
governo e poder, foi além com a captura da 
estrutura do Estado republicano, centrando 
no Executivo e Legislativo com extensões 
pontuais no Judiciário. 

Em nome do presidencialismo de coalizão 
que, nas democracias maduras, são coalizões 
partidárias excepcionais ou eventuais em 
torno de objetivos maiores especiais, levando 
em conta as identidades programáticas dos 
partidos, no Brasil, a coalizão partidária vem 
sendo permanente, subvertendo as identidades 
e programas partidários dos 35 partidos vigen-
tes. Os pilares da República estão quebrados. 
Estudo da respeitada Tax Justice Network com 
dados do Banco Mundial, Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e Banco de Compensações 

Internacionais revelou que o País ocupava, em 
2012, o quarto lugar em depósitos nos para-
ísos fiscais: US$ 520 milhões (R$ 1 trilhão). A 
também respeitada Revista Forbes apontou 
que, em 2013, nossos novos bilionários passa-
ram de 43 para 65, com as 15 famílias mais ricas 
concentrando R$ 270 bilhões (5% do PIB). Os 
offshores suíços (um terço dos paraísos fiscais 
do mundo) reconhecem milhares de contas 
brasileiras usadas na lavagem de dinheiro de 
propinas geradas na relação grandes empre-
sas-autoridades do Estado, contas que serão 
abertas em 2019. Hoje nossos seis cidadãos 
mais ricos retêm riqueza igual à soma dos 50% 
mais pobres (mais de 100 milhões). Ademais, 
legalmente, em 2016, nosso tesouro nacional 
pagou de juros aos rentistas R$ 730 bilhões (60 
bilhões mensais ou 2 bilhões por dia). 

Fase 5 – A crise: com todos esses ralos, em 
2013, já era indisfarçável o caminho para a crise 
estrutural: a retração do investimento público 
e privado na produção e comércio (interno e 
externo), levando à retração da arrecadação/
receita versus a elevação dos gastos públicos 
com os serviços da dívida e com a triangulação 
acima relatada. Para a estabilidade da coliga-
ção governamental, esgotavam-se os limites de 
ampliar os duros cortes que já vinham repri-
mindo os direitos sociais. Nesse ano, grandes 
manifestações de rua aparentemente espon-
tâneas eclodiram em várias capitais: traba-
lhadores precários autônomos e assalariados 
informais, pobres, provavelmente incluídos no 
mercado nos últimos anos, maioria jovem, com 
bandeiras de mais transportes coletivos, educa-
ção, saúde e outras. 

As reações governamentais, político/parti-
dárias, importante parte da estrutura sindical 
e da intelectualidade mais avançada, aparen-
temente subestimaram ou se amedrontaram, 
talvez perdendo momento histórico de debater 
com a sociedade o projeto de governo e poder 
e de voltar seu horizonte para um projeto de 
sociedade e nação. Esse espaço foi cooptado 
pelos debates eleitorais de 2014 que cindiram 
a sociedade ao meio em torno de projetos con-
troversos, ambos afastados do amplo debate 
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social de projeto de nação com democratização 
do Estado e reformas estruturais. Cada um com 
seu projeto de poder e governo. Nas grandes 
mobilizações de 2014, 2015 e 2016, mais de 80% 
em todas as pesquisas nos dois lados posicio-
naram-se igualmente contra a corrupção nos 
governos e a favor da elevação dos gastos públi-
cos com saúde, educação, transporte coletivo, 
segurança e outros direitos sociais. Em 2015, já 
no início de campanha pelo impeachment, um 
número crescente de intelectuais, políticos e li-
deranças, comprometido com o debate por um 
projeto de nação, pôs-se em campo, debateu in-
tensamente e apresentou ao debate público, aos 
partidos e governo, em setembro de 2015, uma 
bela proposta: ‘Por um Brasil justo e democrá-
tico: alternativas para o Brasil voltar a crescer. 
Subsídios para um projeto de desenvolvimento 
nacional’, subscrito por sete entidades e mo-
vimentos como o Centro Internacional Celso 
Furtado, Plataforma Política Social, Fundação 
Perseu Abramo e outras. É a iniciativa que 
poderia ter acontecido com determinação pelo 
menos dois anos antes ou nos debates eleitorais 
desde 2006.

Fase 6 – A Lava Jato: reação político-institu-
cional. No âmbito dos papéis republicanos dos 
poderes de Estado, a autonomia do Legislativo 
para legislar enquanto caixa de ressonância da 
sociedade e controlar a execução das Leis foi 
deixando um vácuo desde os anos 1990, incluin-
do o do controle do Executivo, ao ponto de fra-
gilizar funções essenciais do Estado de Direito 
e respectivos preceitos constitucionais. A partir 
de certo ponto, começou a ser parcialmente 
compensado pelas prerrogativas constitucio-
nais do poder Judiciário e órgãos com funções 
de controle como o Ministério Público, TCU, 
Polícia Federal e outros. Esse preenchimento 
talvez sofreu influências político-partidárias 
desde o início da operação Lava Jato e outras, 
mas a evidência que parece predominar é a de 
‘centrar’ no miolo da triangulação que captu-
rou o Estado, isto é, nos partidos que estão no 
poder, no Executivo e Legislativo antes e após 
o impeachment, e nas grandes empresas en-
volvidas na triangulação. Atingiu a aplicação 

da ‘triangulação’ em outros países como Peru, 
Argentina, Equador, Venezuela, Angola, 
Namíbia, Guiné e Moçambique. Ao que os fatos 
e análises parecem indicar, o referido preenchi-
mento desse vácuo parece estar chegando ao 
seu limite, o que exige da sociedade, suas repre-
sentações e poderes a grandeza e esforço redo-
brado de reconstrução dos pilares republicanos 
fraturados do Estado Democrático de Direto. 
Pressupostamente, sem retorno, saudosismo 
ou revanchismo em relação a todos os perío-
dos pós-constitucionais implementados pela 
referida triangulação ‘presidencialismo bra-
sileiro de coalizão’. No conjunto das reformas 
estruturais inadiáveis, emerge então a reforma 
política e eleitoral, incluindo a refundação do 
quadro partidário e implementação de carrei-
ras públicas extensivas a todas as funções de 
direção com exceção dos ministros e presiden-
tes das instituições da administração indireta, 
sem prejuízo das reformas tributária, previ-
denciária, econômica, industrial, efetivação das 
políticas públicas constitucionais dos direitos 
fundamentais etc.

Fase 7 – Algumas janelas da continuação 
da luta: analistas apontam que no âmbito da 
América Latina os países que elegeram go-
vernos populares e progressistas na virada do 
século, em regra, mostraram-se desprovidos de 
alicerces que somente mudanças estruturais 
democratizantes podem garantir, ante a aliança 
do sistema financeiro especulativo (donos do 
capital) com as oligarquias e a retração do boom 
das commodities. Apontam também que, entre 
dezenas de países com grave recessão, o Brasil, 
apesar das piores taxas mundiais de juros, de-
sigualdade, ensino, mortes no transito, homi-
cídios etc., dispõe de maior capacidade técnica 
de gerir economia e governo, com economia e 
recursos bastante diversificados e com institui-
ções empenhadas e em condições de manter 
uma democracia política com algum grau de 
civilização, ordem e olhar para o futuro. 

Temos reconhecida acumulação histórica 
de formulações e proposições para ampliação 
dos debates e sua consistência com vistas aos 
pactos sociais. Além da importante proposição 
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apresentada em setembro de 2015 anterior-
mente referida, há também o ‘Manifesto Brasil-
Nação’, de março de 2017, com 172 subscrições 
originais, conhecido como Bresser-Pereira 
(PEREIRA, 2017), assim como o ‘Plano Popular de 
Emergência’, de maio de 2017, com 76 propo-
sições sistematizadas em 10 itens da Frente 
Brasil Popular, além de outras que também 
poderiam ter acontecido com determinação 
após o mensalão ou após as mobilizações de 
2013. Sem descuidar do aqui e agora das mo-
bilizações e pactuações necessárias possíveis, 
tornou-se mais do que nunca inabdicável e 
inadiável a construção de objetivos e pactos 
para médio prazo que venham orientar o que 
fazer no prazo curto. 

Já está insustentável o tensionamento do 
processo produtivo e da esmagadora maioria da 
população nas últimas décadas, devido à pode-
rosa sucção da riqueza produzida pelo ‘buraco 
negro’ da acumulação financeira especulativa. 
Além do destino de mais de 50% do Orçamento 
Geral da União para os rentistas da dívida 
pública que retrai o investimento público no 
desenvolvimento, o investimento privado nas 
empresas é inibido pelos juros exorbitantes dos 
empréstimos pelos bancos privados e agências 
financeiras; e nas empresas maiores, intensi-
ficou-se a aplicação dos lucros no mercado fi-
nanceiro inclusive em títulos da dívida pública, 
caindo o reinvestimento na empresa. Ora, a 
esmagadora maioria da sociedade depende 
direta e exclusivamente do processo produti-
vo, formal ou informal: o trabalho assalariado 
e por produção, presencial ou não, autônomo, 
micro, média e grande empresa etc. São os 
trabalhadores miseráveis e sobreviventes com 
renda abaixo de 1 salário mínimo (6,6% da po-
pulação), a massa de trabalhadores pobres com 
renda 1 a 2 salários mínimos (23,2%), traba-
lhadores classe média baixa com 2 a 5 salários 
mínimos (46,2%), trabalhadores classe média 
média com 5 a 10 salários mínimos (15%), to-
talizando até aqui 91% da população, aos quais 
podem ser acrescentados parte dos trabalhado-
res da classe média alta, por volta de 5%, restan-
do 3 a 4% de parte da classe média alta e elite 

que dependem do processo especulativo com 
descomunal e crescente concentração da renda 
(FRENTE BRASIL POPULAR, 2017).

Com a globalização vigente, o inusitado 
salto tecnológico e de produtividade, princi-
palmente para os que dependem do processo 
produtivo, vem pulverizando e precarizan-
do as relações e processos de trabalho, am-
pliando as designações de pessoas físicas e 
jurídicas: autônomos, colaboradores, salário 
flexível, trabalho polivalente, economia 
digital, parcerias, trabalho on-line, células de 
produção, subterceirizados, redes colabora-
tivas etc., com pulverização e potencializa-
ção de inúmeras e novas formas de extração 
da mais valia. Nos donos do grande capital, 
temos os 1% da pesquisa de Piketty (2013) que 
se ampliam a 2-3% de grandes especuladores 
incluindo os rentistas de 80% da nossa dívida 
pública e agiotas dos empresários produtivos. 

Como reconstruir social e politicamente arco 
majoritário que venha regular e conter a sucção 
e poder da especulação, a favor de pactuações 
desenvolvimentistas? Com distributivismo 
orientado pelos direitos sociais de cidadania 
entre todos os estratos que dependem do pro-
cesso produtivo de bens e serviços incluindo 
ciência e tecnologia? Regulando e contendo 
fortemente – pela sociedade organizada e por 
um Estado efetivamente democrático – inclu-
sive tornando o reinvestimento na produção e 
nos direitos sociais, claramente mais vantajoso 
do que na especulação?

Três destaques oportunos 

Ao finalizar, destacamos a importância de 
serem resgatados e atualizados os debates 
e mobilizações dos anos 1980 em torno da 
democratização do Estado e decorrentes 
reformas estruturais desse Estado. Está em 
pauta a reestruturação de procedimentos 
que garantam efetiva representação demo-
crática da sociedade nos poderes Legislativo 
e Executivo com efetiva transparência no 
controle dos atos executivos e legislativos 
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por meio das reformas política e eleitoral. As 
informações comprovadoras da captura do 
Estado pelo grande capital, que vem sendo 
reveladas à opinião pública até o momento, 
já começam a alimentar o debate de reformas 
que barrem a continuidade dessa captura. 
Hoje essa captura envolve a maioria dos 
mais altos escalões dos poderes Executivo 
e Legislativo, desviando enormes nacos do 
orçamento público, cujo dono é a popula-
ção. Convimos que as demais reformas es-
truturais, como a previdenciária, tributária, 
trabalhista, econômico-financeira e outras, 
atenderão os direitos sociais e o desenvolvi-
mento nacional, paralelamente a efetivação 
de real representação da sociedade nos refe-
ridos poderes. 

Em um segundo destaque, convimos que 
os movimentos sociais e políticos pelos di-
reitos sociais e desenvolvimento no País, 
pontificados nos anos 1980, nasceram e se 
desenvolveram guiados por valores de direi-
tos humanos universais, desde o início assu-
mindo e cultivando valores de um sentido 
comum para a vida, de alteridade e solidarie-
dade. Linera (2003, NÃO PAGINADO) estende esse 

[...] sentido comum ao bem comum: água, 
ar, natureza, trabalho, transporte, educação, 
saúde, outros. E a política, além da questão da 
correlação de forças e das mobilizações, deve 
ser fundamentalmente a construção e encon-
tro de um sentido comum, de uma ideia com-
partilhada de convencimento e articulação. 
Mais ainda: que seja voltada para medidas 
objetivas e concretas sob a lógica dos recur-
sos públicos e comuns serem integralmente 
alocados para a realização dos bens comuns, 
e não para a acumulação dos bens privados e 
bancários. 

 Aparentemente, líderes e dirigentes dos 
movimentos sociais e políticos acima refe-
ridos, partidarizados ou não, arrefeceram ao 
longo dos anos, em diferentes graus e for-
matos, o cultivo e a prática desses valores, 
delegando esse compromisso e prática aos 

projetos de governo e poder nos períodos de 
1990-2002 e de 2003 até o momento. Torna-
se imprescindível o retorno de dedicação 
maior e permanente ao cultivo e prática 
desses valores, com explicitação em todos os 
momentos das militâncias, sem o sentimento 
de ingenuidade, irrealismo e perda de tempo.

Terceiro destaque: na experiência do 
exercício de poder na estrutura do Estado, 
há um ângulo dessa estrutura (Executivo/
Legislativo/Judiciário), que é a acumulação 
de milhares de órgãos de todos os níveis hie-
rárquicos, com objetivos e funções diversifi-
cados superpostos ou não e com diferentes 
autonomias. Cada um desses órgãos portan-
do acumulação de regramentos burocráticos, 
e todos eles criados e adaptados cumulativa-
mente desde o Estado monárquico imperial. 
No seu conjunto, realizam a ordem político-
-administrativa e hegemonia vigentes. Um 
‘cipoal’ aparentemente inexpugnável cuja 
lógica organizacional acumulada responde 
secularmente aos interesses, objetivos e es-
tratégias dos proprietários dos meios de pro-
dução e dos bancos e agencias financeiras, os 
‘donos do PIB’. Uma das funções históricas 
desse ‘cipoal’ é a de realizar permanente-
mente o jargão ‘para os amigos tudo e para os 
inimigos a Lei’. Nos estamentos superiores 
desse complexo burocrático, principalmen-
te no poder Executivo, estão os tecnocratas 
das licitações, concessões e compras públi-
cas assim como os ordenadores de despesas, 
todos integrantes de órgãos mais consolida-
dos ou perenes com responsabilidade maior 
na manutenção e função da estrutura que 
alguns nomeiam ‘aparelhos de Estado’. 

Outra função histórica desse ‘cipoal’ vem 
sendo a de cooptar novos técnicos e dirigen-
tes que a ele chegam, inclusive por meio de 
sutilezas de seduções e deslumbramentos no 
exercício do poder, no novo status do (da) re-
cém-empossado (a), até a racionalização de 
que os fins justificam os meios. Nessa função 
histórica, os aparelhos de Estado ‘aparelham’ 
técnico-burocratas e dirigentes, a nosso ver, 
com eficiência bem maior, sob lógica similar 
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à de partidos que ‘aparelham’ órgãos públi-
cos. Vemos aqui outro grande desafio que 
pode ser equacionado somente pela efetiva 
democratização do Estado, com o conjunto 
da sociedade debatendo seu projeto de nação 
e consequentes e inadiáveis reformas estru-
turais, não mais projetos de governo e poder.

A grande crise da política 
pública da saúde enquanto 
consequência

Em 1974, aos 29 anos da sua criação oficial, 
o Sistema Nacional de Saúde inglês já era 
modelo para outros países, inclusive para o 
Brasil, que avançava os debates da reforma 
sanitária com a criação do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde (Cebes). Na sua criação 
oficial, com base nos acertos do sistema 
inglês e outros avançados sistemas públicos 
de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
foi contemplado pela Constituição Federal 
de 1988 com indicações e consignações para 
financiamento suficiente e diretrizes claras 
para a organização e gestão com universa-
lidade, integralidade e equidade. Em 2017, 
também aos 29 anos da sua criação oficial, o 
SUS permanece com o per capita do finan-
ciamento público, 5 a 6 vezes menor que a 
média dos 15 países com melhores sistemas 
públicos de saúde, países que destinam em 
média perto de 8% do PIB em recursos pú-
blicos para saúde quando nós oscilamos 
entre 3,7 e 4%. Em decorrência, o desin-
vestimento público nos serviços próprios 
do SUS leva à compra de serviços privados 
complementares de 65% das hospitaliza-
ções e de mais de 90% dos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, com incontro-
láveis distorções na aplicação das diretrizes 
do SUS, o que não ocorre nos 15 referidos 
países. Da mesma maneira a terceirização a 
entidades privadas fornecedoras de recursos 
humanos com contratos precarizados, de 
65% dos profissionais do SUS, o que também 

não ocorre naqueles países, nem tampouco 
as polpudas subvenções públicas ao mercado 
de planos e seguros privados de saúde, equi-
valentes a mais de 150% do lucro líquido 
por eles declarado. Como se não bastasse, 
foram efetivados polpudos empréstimos 
fortemente subsidiados pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e outros para empresas de planos 
privados construírem seus hospitais pró-
prios e para hospitais privados sofisticados 
de grande porte dobrarem sua capacidade 
instalada, além da abertura da nossa rede 
hospitalar ao capital estrangeiro.

Essas e outras investidas truculentas 
sobre o SUS constitucional vem permean-
do por igual os seus 29 anos uma cobertura 
de 75% da população que só usa o SUS (não 
compradora de planos privados), com fi-
nanciamento per capita 5 a 6 vezes menor 
do que o dos 25% que compram e utilizam 
os planos privados além de utilizarem o 
SUS, inclusive com ações judiciais. O fio 
condutor dessa construção de outro sistema 
que não o SUS tem origem nos Ministérios 
estratégicos de Estado: Fazenda, Casa Civil 
e Planejamento-Orçamento-Gestão, ‘ben-
zidos’ pelo Banco Central e explicitado em 
1995 no Relatório do Banco Mundial (Bird) 
(RIZZOTTO, 2000, 2006), o que manteve a gestão 
do Ministério da Saúde sob constrangimento 
permanente, levando ao pedido de demis-
são por dois respeitados Ministros nos anos 
1990. Na prática, nosso sistema público de 
saúde vem cumprindo papel determinado 
pela estratégia global neoliberal de outro 
modelo batizado de ‘Cobertura Universal de 
Saúde’, arranjo público-privado que afronta 
os melhores sistemas públicos de saúde no 
mundo e as nossas diretrizes constitucionais. 
Ainda assim, o SUS foi a política pública que 
mais avançou, com militância mais aguerri-
da e politizada desde o combate à ditadura 
e debates constitucionais. ‘Tomou porre’ 
de vitória com a Constituição achando que 
aplicá-la seria menos desafiante que debatê-
-la e aprová-la. Mesmo apanhando, o SUS 
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estendeu a cobertura dos serviços públicos 
integrais à metade mais pobre da população 
antes descoberta. Mais ainda: a militância 
de milhares de trabalhadores de saúde, ges-
tores e conselheiros de saúde, acadêmicos 
(docentes, alunos e pesquisadores) etc. es-
truturou e implementou com consistência 
muitas ‘ilhas’ ou ‘nichos’ de excelência ao 
nível dos melhores sistemas de saúde do 
mundo, pelo menos em nove áreas: vigilân-
cia em saúde, atenção básica ou primária/
saúde de família, saúde mental (Centros 
de Atenção Psicossocial – Caps), saúde do 
trabalhador (Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador – Cerest), urgência/
emergência (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência Samu), DST/Aids (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis/Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida), sangue e 
hemoderivados (Centro de Hematologia e 

Hemoterapia – Hemocentro), transplante de 
órgãos e tecidos e no âmbito da gestão, pro-
nunciado avanço nas articulações e instân-
cias de pactuação interfederativa e controle 
social. Esses avanços, longe de constituírem 
a regra, encontram-se cingidos a exceções no 
território nacional, mas com massa crítica 
bastante consistente de competência acu-
mulada em atenção integral à saúde e gestão 
de processos de trabalho mais adequados. 
Hoje, verdadeiras ilhas de avanços possíveis 
e de resistência ao desmanche, devem ser 
assumidos como insubstituível patamar para 
futura retomada do rumo inicial da constru-
ção do SUS. Minha maior admiração e reve-
rência a essa militância, que como cidadãos e 
cidadãs estão desafiados a participarem com 
o mesmo empenho na militância cidadã geral 
abordada nos períodos históricos anteriores, 
que fazem do SUS uma das consequências. s
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Como latino-americano, aqui estou com os meus velhos ossos, 
porque o mundo está se globalizando pela pressão das multinacio-

nais, pelo jogo do capital financeiro e pela explosão tecnológica, e 
não pelo interesse concreto da espécie humana.

Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, II Feira Nacional da 
Reforma Agrária/MST, 6/5/2017.

Introdução

Em 1988, a Constituição brasileira definiu a saúde como ‘dever do Estado’ e ‘direito do cidadão’. 
Pela letra da lei, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), todo cidadão possui esse direito 
de acordo com suas necessidades, independentemente da sua capacidade de pagamento, da 
sua inserção no mercado de trabalho ou da sua condição de saúde.

Parece evidente que o Estado deveria ter concentrado seus esforços para fortalecer o SUS nesses 
29 anos. Entretanto, ele não contou com financiamento estável (PIOLA ET AL., 2013; MARQUES; MENDES, 2005), 
enquanto os planos de saúde contaram com pesados incentivos governamentais (OCKÉ-REIS, 2013), favo-
recendo, a um só tempo, o crescimento do mercado e a estratificação da clientela.

Para os sanitaristas, não é fácil lidar com essa contradição: apesar da afirmação da saúde 
enquanto direito social na Constituição, nessa conjuntura histórica, o SUS não foi capaz de 
superar o ‘processo de americanização perversa’ ao qual o sistema de saúde brasileiro foi sub-
metido (VIANNA, 1998). Pior: o mercado tende a agravar as distorções desse tipo de mix público/
privado, uma vez que o aumento do poder econômico acaba corroendo a sustentabilidade 
do financiamento estatal, estabelecendo um círculo vicioso, marcado pela queda relativa do 
custeio e do investimento na saúde pública (COHN; VIANA; OCKÉ-REIS, 2010; TUOHY; FLOOD; STABILE, 2004).

Nesse sentido, diferentemente do esquema beveredgiano e similar ao modelo liberal esta-
dunidense, o sistema brasileiro passou a funcionar de forma duplicada e paralela – na esteira 
da privatização do antigo modelo de seguro social (ANDRADE; DIAS FILHO, 2009): uma vez que a saúde 
foi considerada livre à iniciativa privada na Constituição, além dos problemas relacionados 
com o subfinanciamento, com a gestão e com o controle popular, uma contradição gritante 
apareceu na sua trajetória. O SUS não cobre – regularmente – o polo dinâmico da econo-
mia, cujos trabalhadores (setor privado e setor público) teriam, em tese, maior capacidade
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de vocalização para lutar pela implantação 
da seguridade – a exemplo da formação 
do Estado de bem-estar social europeu no 
século XX.

Este ensaio, tendo como pressuposto o 
imperativo de reconstruir uma expressi-
va base de apoio social e parlamentar de 
‘caráter classista’ em defesa do SUS, sugere 
que o eixo de ação política do bloco sanita-
rista aponte no sentido da superação de pro-
blemas estruturais e setoriais, que acabam 
restringindo o alargamento das diretrizes 
constitucionais da universalidade, da inte-
gralidade e da equidade do SUS. 

Na atual conjuntura histórica, para que 
esse tipo de reflexão teórica tenha alguma 
dose de realismo, parece necessário romper 
com a política de austeridade fiscal, que 
produz impactos negativos sobre o financia-
mento das políticas de saúde e as próprias 
condições de saúde da população brasileira.

Superar a política de 
austeridade fiscal

Uma característica central da evolução da 
relação capital/trabalho é sua intermediação 
pelo Estado. Desse modo, torna-se necessá-
rio caracterizar o espaço teórico da saúde 
não somente no contexto da relação capital/
trabalho, mas também mediado no contexto 
das políticas públicas.

Na lógica da ordem burguesa, se de um lado 
o Estado capitalista patrocina a acumulação 
capitalista, de outro, procura promover a legi-
timidade da ordem e estabilizar o exercício do 
poder governamental, seja apoiando a reprodu-
ção e a certificação da força de trabalho (BERGER; 

OFFE, 2011), seja integrando as classes dominadas 
objetiva e ideologicamente à sua hegemonia 
(GRAMSCI, 2007; O’CONNOR, 1997). Dessa forma, consi-
derando que as condições de saúde e a cobertu-
ra da atenção médica da força de trabalho são 
fundamentais para o funcionamento do modo 
de produção capitalista, dado que o mercado de 
serviços de saúde apresenta uma trajetória de 

custos e preços crescentes, ou o Estado amplia 
os mecanismos de ‘intervenção’, ou subsidia 
atividades privadas importantes (BAYER; LEYS, 1986). 

Por razões políticas de legitimidade e 
por problemas econômicos de rentabilidade 
(VOGT, 1980), se o mercado de planos de saúde 
cobre, regularmente, o polo dinâmico da 
População Economicamente Ativa (PEA), o 
Estado, por meio do fundo público (incenti-
vos governamentais), pode agir no sentido da 
reconstituição das condições de rentabilida-
de do mercado. Esse padrão de intervenção 
acaba criando, assim, um processo de trans-
formação capitalista das próprias políticas 
de saúde e do próprio ato médico (ANDREAZZI, 

1995), que passam a se engendrar favorecendo 
a produção e a reprodução de novas frontei-
ras de acumulação capitalista.

Assim sendo, o welfare state e as políticas 
universais de saúde não deixam de ser fruto 
de um Estado classista, mas, longe de plagiar 
o ‘comitê executivo da burguesia’ da con-
cepção de Marx e de Lênin, tratar-se-ia his-
toricamente de um Estado que Poulantzas 
denominou de ‘condensação da luta de 
classes’ (CARNOY, 1994). Depois da crise econô-
mica internacional de 2008, na era do capital 
financeiro, entretanto, aprofundar o apoio 
do Estado ao mercado de planos de saúde em 
tempos de austeridade fiscal pode torná-lo 

[...] um Estado completamente subordina-
do ao capital, o que seria uma homenagem 
a Marx, vinda de seus mais ferrenhos ad-
versários e detratores. Por esse caminho, as 
relações se inverteriam: em lugar do Estado 
como organizador da incerteza da base, da in-
fraestrutura em linguagem marxista, haveria 
uma base organizando o Estado, que se trans-
formaria na mais brutal imagem-espelho do 
banquete dos ricos e do despojo de todos os 
não-proprietários. (OLIVEIRA, 1988, P. 27).

Em outras palavras, a política de auste-
ridade fiscal penaliza as classes médias e as 
classes populares ao invés dos ricos, para su-
peração da crise econômica, para superação 
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do ciclo recessivo, ou seja, procura resolver a 
crise em sentido capitalista, procura resolver 
a crise eliminando a um só tempo os proble-
mas de rentabilidade e as barreiras de acu-
mulação daqueles setores que basicamente 
a originaram, pasmem, o capital financeiro, 
por meio da apropriação de parcelas cres-
centes do fundo público e do aumento da 
mais valia relativa e absoluta. 

Da ótica marxista, esse apontamento 
teórico acerca da austeridade merece ser 
examinado e desenvolvido, mas, fora de 
dúvida, na prática, reduzir o deficit fiscal 
a qualquer custo, sem fustigar os encargos 
financeiros da dívida pública ( juros e amor-
tização), ou sem promover uma reforma 
tributária, tem demonstrado nesse curto 
período histórico que não se criam empregos 
nem se produz crescimento, pior, mantém-
-se a economia em recessão, estagnação ou 
com baixas taxas de crescimento, conquanto 
esse cenário determine a expressiva concen-
tração de renda e de riqueza nas mãos dos 
bancos e dos rentistas. 

Esse radicalismo ultraliberal gera, contra-
ditoriamente, desigualdade e instabilidade 
política, criando trepidações para estabili-
dade democrática de um conjunto de nações 
(vejam o caso brasileiro e grego), criando 
terreno para o aparecimento do populismo 
de direita, na esteira da crise internacional 
do capitalismo e da crise do projeto socialis-
ta depois da experiência estalinista. 

No caso da saúde, a aplicação da política 
de austeridade assume contornos dramáticos, 
em especial em países como o Brasil, da pe-
riferia capitalista, que sofre pressão das mul-
tinacionais do complexo médico-industrial e 
apresenta características estruturais de um 
país subdesenvolvido e dependente: pobreza, 
desigualdade, violência e baixos níveis edu-
cacionais e culturais. Isso para não falar do 
subfinanciamento crônico das políticas de 
saúde, agora diante de um verdadeiro ataque 
ao estatuto de direito social com a Emenda 
Constitucional 95 e com o golpe parlamentar 
promovido pela direita neoliberal. 

Contradição em processo

Apesar dessa ameaça, o movimento da 
reforma sanitária apostou na universali-
zação, na integralidade e na equidade dos 
serviços públicos de saúde entre as unida-
des da federação. Entretanto, apareceu uma 
contradição evidente nesse processo: o polo 
dinâmico do mercado de trabalho (setor 
privado e setor público), que possui maior 
capacidade de vocalização, não é coberto re-
gularmente pelo SUS. 

Sem projeto de ‘reforma da reforma’, 
uma visão fiscalista, na qual o fomento ao 
mercado de planos apareceu como solução 
pragmática para desonerar as contas públi-
cas, passa a fazer parte do ideário de setores 
social-liberais e mesmo social-democratas 
no Estado e na sociedade. 

Nesse sentido, à primeira vista, agravados 
pelo cenário da austeridade fiscal, quatro 
grandes desafios estão colocados para o mo-
vimento da reforma sanitária na atual con-
juntura histórica:

Desafio estratégico

Em razão das atuais circunstâncias históri-
cas, as relações mercantis do setor de saúde 
não serão extintas por decreto. Em que pese 
a lógica excludente do mercado, encerrada 
nos lucros extraordinários e na radicaliza-
ção da seleção de riscos, sua negação precisa 
ser mediada na teoria e na prática, na era do 
capital financeiro. Deve-se ter em mente a 
necessidade de acumular forças em direção 
à reforma pública do subsistema privado, 
para reduzir os gastos das famílias com 
bens e serviços de saúde, em especial nos 
estratos inferiores de renda. Nessa linha, a 
política regulatória da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) deve ser organi-
zada a partir da lógica do seguro social. Do 
contrário, a tese correta, aquela contrária à 
estratificação de clientela, continuará impo-
tente para barrar o parasitismo dos planos 
de saúde em relação ao Estado, ao padrão de 
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financiamento público e ao próprio SUS. Dito 
de outra maneira, se, além do SUS (Estado), 
o mercado (capitalismo) fosse pressionado 
por dentro pelo nexo do seguro social (mu-
tualismo), estariam dadas condições mais 
realistas para tornar o mercado de planos de 
saúde, de fato, suplementar.

Desafio teórico

Quando o marxismo introduziu o conceito 
de modo de produção, ficou mais claro que a 
noção de sociedade civil vista fora do eixo da 
produção (ou seja, capitalistas e trabalhado-
res sendo vistos como indivíduos isolados) 
poderia mistificar a realidade antagônica das 
classes sociais fundamentais do capitalismo. 
Como essa linha de argumentação privilegia 
o esquema Estado/sociedade civil no campo 
da filosofia política clássica (SADER, 2014), uma 
vez que o provimento da atenção à saúde é 
um ‘dever do Estado’ no Brasil, isso 

[...] constitui um papel central (do Estado), 
principalmente em seu aspecto de neutralida-
de. Isso porque a aparência de ‘neutralidade’ 
do Estado é o que o transformou na base de 
integração ideológica do sistema, envolvendo 
as amplas classes populares. (BAYER; LEYS, 1986, 

P. 108-109). 

Apesar desse diagnóstico teórico, na atual 
correlação de forças, esse direito de cida-
dania é um pressuposto fundamental para 
a passagem de uma ‘cidadania restrita’ para 
uma ‘cidadania ampliada’. Entretanto, sem 
privilegiar o esquema analítico assentado na 
relação contraditória capital/trabalho, essa 
mediação encerrada no direito social poderia 
levar ao seguinte reducionismo: os proble-
mas de saúde (da sociedade) decorreriam 
exclusivamente do desenho das políticas (do 
Estado), sem incorporar conteúdo anticapi-
talista, ou seja, o problema é tão somente a 
eficiência da política de saúde, desconectado 
das desigualdades produzidas pelo capitalis-
mo (ou pelo Estado capitalista).

Desafio político

É necessário reconstruir uma expres-
siva base de apoio social e parlamentar 
em defesa do SUS, combinando luta de 
massas, disputa de hegemonia institucio-
nal e combate ideológico, a partir de uma 
agenda de ‘reforma da reforma’, a um só 
tempo, mediada e consensual dentro do 
campo partidário democrático popular e 
dentro do Estado em diálogo com os mo-
vimentos sociais. É necessário persuadir 
as centrais sindicais, os funcionários pú-
blicos e os trabalhadores urbanos quanto à 
necessidade de transitar do modelo liberal 
americano (seguro privado) para aqueles 
consagrados pelo Estado de bem-estar 
(seguro social e seguridade). Igualmente, 
é fundamental inibir o empresariamento 
e o liberalismo médico, que transgridem a 
ética da medicina ou se utiliza indevida-
mente do SUS. Contra o capital financei-
ro, é necessário lutar pela renegociação 
da dívida interna (redução dos juros, dos 
encargos financeiros e dos spreads bancá-
rios), pela reforma tributária (progressi-
va), pela reforma da mídia (democrática), 
pela reforma agrária (agricultura familiar) 
e pela reforma eleitoral (constituinte ex-
clusiva e soberana do sistema político). A 
realização dessa tarefa extraordinária tem 
um ponto de apoio importante na cultura 
socialista: o debate em torno da transição 
passa pela aplicação de certo capitalismo 
de Estado, que valorize a solidariedade 
entre as nações, a função social da pro-
priedade, o planejamento e o mercado 
interno, desprivatizando o fundo público 
e incorporando a sociedade civil no pro-
cesso decisório governamental. O SUS é 
parte integrante de um novo modelo de 
desenvolvimento na América Latina, e sua 
implantação seguirá pari passu a redução 
da pobreza, da desigualdade, da violência 
social e dos baixos níveis educacionais e 
culturais no Brasil.
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Desafios programáticos

Deve-se lutar para ampliar o financiamento, 
para melhorar a gestão e para fortalecer a 
participação social do SUS, mas, ao mesmo 
tempo, na crítica à privatização, deve-se 
propor a criação de estruturas institucionais 
e mecanismos regulatórios que permitam 
atrair segmentos da clientela da medicina 
privada para o SUS, bem como que permi-
tam reduzir o gasto dos trabalhadores, das 
famílias e dos idosos com planos de saúde, 
serviços médico-hospitalares e remédios. 
Deve-se defender que a saúde suplementar 
seja regulada mediante o regime de conces-
são, mudando-se, no Congresso Nacional, as 
normas que designam a assistência à saúde 
como livre à iniciativa privada – art. 199. da 
Constituição Federal de 1988 e art. 21. da Lei 
nº 8.080 de 1990. Deve-se lutar pela elimi-
nação, redução ou focalização dos subsídios 
destinados ao mercado de planos de saúde, 
desde que tais recursos sejam aplicados 
na atenção primária (programa de saúde 
da família, promoção e prevenção à saúde 
etc.) e na média complexidade (unidades 
de pronto atendimento, prática clínica com 
profissionais especializados e com recursos 
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêu-
tico etc.) do SUS. Afinal de contas, a conver-
são de gasto público indireto em direto na 
área da saúde faria mais sentido clínico e 
epidemiológico se contribuísse para negar e 
para superar o atual modelo de atenção as-
sistencial, em outras palavras, se fustigasse o 
‘sistema’ duplicado e paralelo, que estimula a 
superprodução e o consumo desenfreado de 
bens e serviços de saúde (COELHO, 2013) e que 

[...] responde as condições crônicas na lógica 
da atenção às condições agudas, (e), ao final 
de um período mais longo, (pode determinar) 
resultados sanitários e econômicos desastro-
sos. (BRASIL, 2014).

Esses desafios precisam ser examina-
dos, debatidos e enfrentados, em busca da 

unidade do movimento sanitarista, que 
precisa reconstruir uma expressiva base de 
apoio social e parlamentar de ‘caráter clas-
sista’ em defesa do SUS. Não é à toa que há 
certo consenso entre os especialistas do 
setor, que os 

[...] maiores desafios [do SUS] são políticos, 
pois supõem a garantia do financiamento do 
subsistema público, a redefinição da articu-
lação público-privada e a redução das desi-
gualdades de renda, poder e saúde. (PAIM, 2013, 

P. 1933).

Considerações finais

No Brasil, boa parte do movimento da 
reforma sanitária criticou – corretamente 
– os erros da experiência petista na saúde 
pública (a internacionalização do mercado 
de serviços hospitalares, por exemplo), 
porém soube também reconhecer e apoiar 
pontos em que se afirmaram seus pressu-
postos constitucionais (o programa ‘mais 
médicos’, por exemplo). Nada se compara, 
entretanto, à perspectiva de desmonte do 
governo Temer; ilegítimo, sem lastro no voto 
popular, fruto de um golpe parlamentar, a um 
só tempo, pretende sucatear o SUS (Emenda 
Constitucional – EC 95) e aprofundar a pri-
vatização do sistema de saúde (planos priva-
dos ‘populares’). 

Na atual conjuntura, para afirmação 
dos pressupostos constitucionais do SUS, 
defendemos a unidade das frentes popula-
res, somos contra as reformas neoliberais 
da previdenciária e trabalhista, bem como 
acreditamos que as eleições diretas e gerais 
devolverão a estabilidade democrática ao 
país. Além do mais, Lula, Dilma e o Partido 
dos Trabalhadores precisam fazer autocríti-
ca diante da sua base partidária, da sua base 
social e de seus eleitores em relação ao ‘re-
formismo fraco’ (SINGER, 2012), sua ênfase ins-
titucional e aos desvios no campo da ética 
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pública (para não falar, embora cercada pelo 
bloco reacionário e conservador, da política 
equivocada de austeridade fiscal do segundo 
governo Dilma). Em resumo, a crítica e au-
tocrítica devem ser exercitadas dentro do 
bloco histórico progressista, mas a adoção 
de uma postura antidialética, ou pior, sectá-
ria em relação ao lulismo nos parece um erro 
estratégico do campo democrático, popular 
e socialista na construção da luta antifascis-
ta: o esquerdismo, desde os tempos de Lênin 
(2014), continua sendo a doença infantil nas 
fileiras socialistas e comunistas.

A superação do lulismo (caracterizado 
pelo culto à personalidade, pelo reformis-
mo fraco e pela estratégia de conciliação de 
classes) no sentido da transição ao socia-
lismo está mediada nessa formulação, mas 
não se trata de sectarizar o Lula, tampouco 

deslegitimar as diferenças e estratégias dos 
partidos da esquerda no cenário nacional. 
Suprimi-las seria reproduzir uma prática 
autoritária mais ou menos comum nas expe-
riências de partido único de corte estalinista 
– e somos críticos a esse tipo de hegemonis-
mo. Antes procuramos criticar o sectarismo 
no campo da saúde coletiva no momento 
de enfrentamento com a direita neoliberal, 
afinal de contas, devemos priorizar a cons-
trução de consensos dentro do movimento, 
em que a defesa dos direitos sociais seja uma 
pedra fundamental na arquitetura da luta 
contra os setores antidemocráticos da socie-
dade brasileira (por exemplo, os erros, antes 
da subida de Hitler, dos sociais-democratas 
e dos socialistas na Alemanha merecem ser 
refletidos por todos nós). s
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Em fases históricas de ofensiva da direita, não é incomum o encurtamento das aspirações de 
parcelas significativas da esquerda a ponto de se preocuparem apenas com a administração 
da sobrevivência em tempos difíceis, abandonando até mesmo a reflexão sobre horizontes 
estratégicos, e tanto mais a luta efetiva por eles. 

A conjuntura atual é marcada pelo avanço rápido de contrarreformas neoliberais, mas 
também por sua total impopularidade. Isso coloca uma oportunidade para as esquerdas: se 
voltarem a pensar grande, parece haver receptividade popular para recriar amplo apoio social 
para uma estratégia nacional à esquerda. É para tal tarefa que este documento levanta alguns 
pontos para reflexão. 

As condições históricas para um projeto à esquerda foram 
ou podem ser criadas? 

É evidente que mais importante do que pensar o mundo é transformá-lo, mas não conheço 
quem o tenha transformado politicamente sem o pensar. Para ser capaz de mudar a realidade, é 
preciso identificar as condições viabilizadoras, mas também é preciso mobilizar as forças sociais 
para aproveitar as condições e superá-las. Para isso, é fundamental ter uma visão de onde se quer 
chegar, ou melhor, construir pelo debate um programa que indique aonde e como chegar. 

Sem visão do futuro, que menos que utópica é esperançosa (não necessariamente otimista), 
não há mobilização ampla: o projeto anima a prática de grandes grupos sociais. A mobilização 
passa por circular a informação e criar pílulas de agitação política, e é o projeto que fornece os 
temas da prática mobilizadora e transformadora. 

A condição básica para viabilizar um projeto de esquerda, evidentemente, é vencer eleições, 
mas não apenas. É vencê-las com um mandato que inspire amplo apoio popular e pressione o 
sistema político, de baixo para cima, para executá-lo. Isso pode não ser alcançado nas eleições 
de 2018, mas ninguém disse que a batalha será rápida e fácil. 

De todo modo, o momento atual, um ano após a aceitação do processo de impeachment no 
Senado, já é muito melhor do que maio de 2016. Os riscos são maiores, pois o bloco de poder 
que controla o governo Temer já aprovou a Lei do Teto do Gasto Público por 20 anos e está 
prestes a aprovar reformas trabalhista e previdenciária amplas. No entanto, enquanto a resis-
tência em relação ao teto do gasto foi limitada, a resistência contra as reformas constitucionais 
já provocou talvez a maior greve geral da história brasileira, no último 28 de abril. 
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Se houver eleição em 2018, a conjuntura 
já é muito diferente de 2015 ou de 2016: o 
isolamento da esquerda acabou, mas o isola-
mento popular do governo é evidente. Este 
se sustenta na grande mídia e no grande 
capital, mas a imensa maioria da população 
já sabe a quem servem as reformas da pre-
vidência e trabalhista. Com um movimento 
político amplo de conscientização e mobili-
zação, a população pode apoiar sua reversão, 
inclusive nas eleições proporcionais de 2018. 

Ou seja, o fato de que o projeto neoli-
beral sustentado pela grande mídia e pelo 
grande capital estão divorciados da popula-
ção abre espaço para um bloco alternativo 
que dispute a narrativa e crie apoios para 
um conjunto de reformas à esquerda. A es-
perança não é irreal, pois quatro eleições 
presidenciais já foram vencidas a despeito 
da oposição midiática. A oportunidade para 
as eleições proporcionais só será aproveita-
da, contudo, se o trabalho de base e a disputa 
pela narrativa que anima corações e mentes 
avançar em torno a um programa alternativo 
ao neoliberalismo. 

Ademais, o monopólio da acusação da 
corrupção acabou. Depois das delações da 
Odebrecht, da OAS e da JBS, o problema da 
corrupção ficou menos personalizado e mais 
como de fato é: um atributo estrutural do 
sistema político (que muitos políticos tra-
dicionais não querem mudar). Não se trata 
de silenciar cinicamente sobre a questão, 
mas de enfrentar seus motivos estruturais e 
atacar a direita pelo fato de que não pretende 
abordar as estruturas que explicam a corrup-
ção, e sim culpar hipocritamente alguns de 
seus adversários à esquerda cooptados pelo 
sistema de compra de votos, decisões e con-
tratos públicos pelos mais ricos, que sempre 
alimentaram os partidos de direita. 

Além da impopularidade da agenda de re-
formas neoliberais, o apoio potencial a uma 
alternativa se alimenta do fato de que fracas-
sou a estratégia de recuperação da economia 
proposta pelo governo Temer. A estratégia 
política dos golpistas era paralisar o legado 

institucional e programático construído a 
partir da Constituição de 1988 e retomado 
no governo Lula, torcendo para que o povo 
o esquecesse até 2018 à medida que a econo-
mia se recuperasse depois do impeachment. 

Para isso, o governo Temer contava com 
a retomada da confiança empresarial e com 
uma mudança importante da política fiscal 
em 2016. Em um cenário de queda de receitas 
tributárias, é importante que a meta de deficit 
primário aumente para evitar que o governo 
seja forçado a cortar gastos enquanto a ar-
recadação despenca. Caso contrário, o corte 
do gasto público reforça o círculo vicioso de 
queda de receitas públicas e privadas. 

É verdade que, em 2016, o governo Temer 
aumentou a meta de deficit para R$ 170,5 bi, 
para permitir maiores gastos mesmo que a 
arrecadação tributária continuasse despen-
cando. Com isso, o gasto público real aumen-
tou 5% em 2016 (descontando pagamento de 
pedaladas). Com a retomada da confiança 
empresarial, o governo considerava que isso 
seria suficiente para assegurar a recuperação 
e a retomada da arrecadação fiscal. 

O problema é que o aumento da despesa 
pública estimulou pouco a economia porque 
contou muito com o chamado ‘keynesianis-
mo fisiológico’, ou seja, concessões para in-
teresses poderosos de camadas do aparato 
judicial-policial, emendas parlamentares 
e renúncias de receita de concessionários 
privados de serviços públicos, enquanto o 
investimento público continuou despencan-
do. Assim, nem a ‘fada da confiança’ nem o 
‘keynesianismo fisiológico’ fizeram milagres, 
e a economia até acelerou sua contração nos 
dois trimestres depois do impeachment, em 
vista do multiplicador do desemprego e das 
elevadas taxas de juros. 

O efeito político disso é aumentar a nos-
talgia da população perante o legado do 
lulismo. É claro que esse legado precisa de 
revisões, mas como envolvia direitos sociais 
materializados no gasto público, como o 
Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, 
sua própria paralisia deliberada tem boa 
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responsabilidade pelo aprofundamento da 
recessão. Logo, sua retomada é o caminho 
óbvio para a recuperação, com benefícios 
econômicos e políticos rápidos.

Por outro lado, ter usado a rigidez da meta 
fiscal anual como pretexto do impeachment e 
ter anunciado seu cumprimento rígido como 
condição da credibilidade deixa o governo 
Temer, agora, preso a seu feitiço. A emenda 
constitucional do Teto do Gasto só vai ter 
efeitos em 2018, pois a rápida desinflação em 
2017 ainda permite, em tese, o aumento do 
gasto público real em relação a 2016. 

No entanto, o baixo desempenho da arre-
cadação tributária já exige contingenciamen-
to bimestral do orçamento público como o 
anunciado no final de março: 42,1 bilhões em 
cortes, além da reversão das desonerações da 
folha de pagamento salarial que foi vetada ao 
governo Dilma. Mantida a meta de deficit de 
2017 (R$ 139 bilhões), o contingenciamento 
anunciado já determina uma queda do gasto 
público real em 2017, como se a emenda do 
teto já valesse.

O que é óbvio é que uma recuperação firme 
passa inevitavelmente por liberar o deficit 
público por um tempo. O gasto público não 
pode cair acompanhando a arrecadação tri-
butária, pois sua contração determina queda 
das receitas privadas e até mesmo a falência 
de empresas privadas. Daí a arrecadação 
tributária cai por causa da queda do gasto 
privado, e só o deficit público pode interrom-
per o círculo vicioso. 

Se a economia se recuperar lentamente 
a despeito de novos contingenciamentos 
em 2017, a emenda do teto do gasto público 
pode jogá-la de novo para baixo em 2018. 
A recuperação, portanto, exige reverter a 
emenda constitucional do teto do gasto e 
criar um novo regime fiscal que desamarre 
o investimento público e iniciativas anticí-
clicas, quando necessárias. Isso é condição 
indispensável para a retomada do desenvol-
vimento e sua sustentação no tempo. 

Em uma economia com volume enorme 
de recursos ociosos, as taxas de juros reais 

podem cair sem risco para a inflação, bara-
teando o financiamento da dívida pública. 
Como se sabe, são os juros da dívida, e não os 
resultados primários, que determinam a ace-
leração do endividamento recente. A queda 
dos juros também abre espaço para uma des-
valorização cambial gradual, necessária para 
conferir competitividade para alguns ramos 
industriais. Enfatizo o adjetivo ‘gradual’ para 
caracterizar a desvalorização cambial, pois 
uma megadesvalorização, como no final de 
2014 e início de 2015, desorganiza expecta-
tivas, encarece passivos externos, aumenta 
a preferência pela liquidez e a retração de 
investimentos de longo prazo muito antes de 
ter os efeitos positivos desejados pelos que 
a defendem. De todo modo, a armadilha dos 
juros altos e do câmbio baixo não foi desar-
mada desde 1992, e é essencial que seja para 
sustentar um novo ciclo de desenvolvimento 
com redistribuição de renda. 

A crítica neoliberal do 
ativismo estatal e do gasto 
social 

Reagir ao desmonte exige disputar a nar-
rativa a respeito do impacto econômico do 
gasto social. Sem qualquer base empírica e 
com uma base teórica equivocada, os refor-
mistas neoliberais alegam que a economia 
não cresceu como imaginavam depois do 
ajuste fiscal de 2015 porque seria necessário 
aprofundar os cortes e desmontar o capítulo 
social da Constituição Federal. Ou seja, se a 
dose do remédio não trouxe o efeito deseja-
do, ao invés de abandonar o tratamento, seria 
necessário aumentar a dose cavalarmente. 

O risco é que o paciente morra de over-
dose, pois o diagnóstico é completamente 
errado. O diagnóstico é que a Constituição 
de 1988 determinou um aumento do gasto 
social que não acompanhava necessariamen-
te o crescimento econômico e, até, podia pre-
judicá-lo ao alocar recursos para o consumo. 
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A pressão por mais gasto público implicaria 
ampliação da carga tributária e/ou deficit 
público, que reduziriam a poupança direta-
mente (pelo aumento do consumo público) 
ou indiretamente, ao provocarem inflação. 

A redução da poupança, por sua vez, 
produziria apreciação cambial real seja ao 
majorar a inflação doméstica, seja ao elevar 
a taxa de juros e, com isso, atrair poupança 
externa que apreciaria o câmbio nominal. 
Nesse sentido, a elevação de juros básicos 
pelo Banco Central apenas reagiria à pressão 
inflacionária inerente a uma intervenção 
pública que privilegiaria o consumo e depri-
miria a poupança. A apreciação cambial, em 
seguida, prejudicaria atividades eficientes, 
reduzindo ainda mais a poupança. 

Em suma, a interpretação neoliberal é que 
a desigualdade gera eficiência, e que a luta 
para a reduzir gera ineficiência, seja pela 
referida redução da poupança, seja pela di-
minuição dos ‘incentivos’ para a busca do 
lucro. Logo, a diminuição da participação do 
gasto social e do consumo dos assalariados 
na renda nacional, trazida pelas reformas 
neoliberais, aumentaria o próprio ritmo de 
crescimento da renda nacional e, em seguida, 
elevaria o valor absoluto do gasto social e 
da massa de salários. Na proposta, com a 
desvinculação dos gastos sociais assegura-
da pela Lei do Teto do Gasto, a reforma da 
previdência, o fim da política de valorização 
do salário mínimo e a reforma trabalhista, os 
lucros aumentariam e o emprego também, 
levando depois até a um aumento da massa 
de salários (embora aquém do ritmo de cres-
cimento da renda nacional). 

Essa interpretação não é sustentada 
empiricamente. Desde a década de 1980, 
a promessa do neoliberalismo era aumen-
tar o crescimento econômico no mundo 
sob impacto da concentração da renda e 
da riqueza e de ampla integração econômi-
ca global. Tanto nos países desenvolvidos 
quanto nos subdesenvolvidos, a desigualda-
de aumentou como previsto, mas as taxas de 
crescimento caíram perceptivelmente em 

relação àquelas vigentes no pós-guerra, e 
mesmo em relação à década de 1970, em que 
a democracia estaria supostamente sufocan-
do o capitalismo (CHANG, 2011; BASTOS, 2015). 

No Brasil, o aumento do gasto social 
e da participação dos salários na renda 
correlacionou-se com uma ampliação do 
crescimento da renda agregada desde 2004, 
comparado seja com o período de avanço do 
neoliberalismo na década de 1990, seja com 
sua retomada desde 2015. O desemprego, em 
particular, caiu até 2014 enquanto os salários 
aumentaram, mas aumentou depois enquan-
to os salários reais caíram. 

O salário mínimo real cresceu 70% entre 
2004 e 2014, com impacto na escala de sa-
lários (dada a maior formalização) e nas 
pensões e aposentadorias. Além do seguro-
-desemprego, o conjunto de transferências 
sociais foi ampliado, notadamente o Bolsa 
Família, o Benefício de Prestação Continuada 
e o bônus salarial. A correlação de forças tor-
nou-se favorável aos trabalhadores, levando a 
aumentos do salário real e dos direitos traba-
lhistas. A redução da desigualdade não preju-
dicou o crescimento, mas o estimulou. 

Isso, aliás, está em linha com a experiên-
cia mundial: o aumento da desigualdade e da 
concentração da renda e da riqueza trouxe 
uma redução das taxas de crescimento e da 
duração das fases expansivas, como estudos 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
mostraram cabalmente analisando vários 
países (OSTRY; LOOUNGANI; FURCERI, 2016; OSTRY; BERG; 

TSANGARIDES, 2014). Além disso, Peter Lindert 
(2004) fez um estudo histórico magistral para 
mostrar que, ao longo do tempo, o aumento 
do gasto social e das políticas redistributivas 
não custou nada em crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), mas, ao contrário, pode 
ter acelerado seu crescimento. Quanto ao 
FMI, por partilhar de muitos dos esquemas 
teóricos dos autores neoclássicos e neoli-
berais que legitimam a desigualdade, seus 
estudos apenas refutam a hipótese neolibe-
ral, mas não conseguem explicar porque ela 
não se verifica (BASTOS; BELLUZZO, 2016). 
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O problema teórico central é que, para 
os neoclássicos, o que não é consumido, a 
poupança, se transforma direta ou indireta-
mente em investimento: quanto maior a pou-
pança, maior o investimento, logo maior a 
produtividade do trabalho e a geração futura 
de riqueza e renda. Para John Maynard 
Keynes (1996), ao contrário, a poupança não 
se transforma necessariamente em gasto, 
pois a moeda (e seus equivalentes) pode ser 
entesourada de modo permanente. O gasto é 
que determina a renda, e não o contrário: o 
investimento é determinado por expectati-
vas futuras e é independente tanto da renda 
corrente quanto de uma decisão voluntária 
ou de imposição forçada de poupar parte da 
renda corrente. A renda corrente é que varia 
por causa das decisões autônomas de inves-
timento, que podem ser financiadas, muito 
além da renda corrente, seja pelo estoque 
de riqueza acumulado (acrescido apenas 
na margem por um fluxo corrente de renda 
poupado), seja por criação de depósitos 
pelos bancos em nome dos que tomam em-
préstimos (BASTOS, 2017).

Exceto em uma situação raríssima em que 
todos os recursos existentes estejam plena-
mente ocupados, o aumento da demanda 
de bens de consumo aumenta também a 
demanda de trabalhadores, de insumos e de 
bens de capital para investimento. Ou seja, a 
demanda por ‘fatores de produção’ tende a 
seguir na mesma direção da demanda cor-
rente que estimula a produção. À medida 
que a demanda corrente aumenta (diminui), 
o crescimento (redução) da produção ocupa 
(desocupa) a capacidade ociosa das empre-
sas e incentiva (desincentiva) a realização de 
investimentos. Os neoclássicos, ao contrá-
rio, partem de um ‘bolo’ fixado em que uma 
fatia (o investimento) só poderia aumentar 
se outra (o consumo) diminuísse, mas não 
há qualquer base empírica para afirmar 
que a economia capitalista está sempre em 
situação de pleno emprego de recursos, 
muito antes pelo contrário. Sendo assim, 
uma redução da propensão a consumir (o 

aumento da propensão a poupar) não é uma 
pré-condição do aumento do investimento. 
Pelo contrário, tende a prejudicá-lo. 

Ativismo estatal e luta 
contra a desigualdade 
na época da globalização 
capitalista

Um ponto central da crítica de Keynes (1996) 
aos autores neoclássicos sobre os impactos 
da distribuição de renda sobre o crescimen-
to econômico foi sintetizado por Michal 
Kalecki (1987): como os trabalhadores tendem 
a gastar o que ganham, seus salários são itens 
de custo para alguns empresários, mas fonte 
de receita para outros. O que vale para uma 
empresa não vale para a macroeconomia. 

Quando uma empresa paga menos salários, 
a demanda por bens e serviços vendidos por 
outros empresários diminui. Isso pode aumen-
tar a capacidade ociosa das empresas e, portan-
to, diminuir a necessidade de investimentos. 
Quando os empresários investem menos, eles 
lucram menos como classe e podem ter proble-
mas para pagar suas dívidas aos bancos. 

É por isso que o que parece bom para o 
empresário egoísta não é necessariamente 
bom para os empresários como um todo. É 
também por isso que os economistas que 
defendiam a queda de salários para assegu-
rar uma rápida recuperação em 2015 apenas 
mostravam seus parcos conhecimentos de 
economia e seus preconceitos sociais. 

Como afirmamos, as políticas que de-
primem a demanda de trabalhadores e do 
próprio Estado, em nome do aumento da 
‘poupança’ capitalista (ou seja, dos lucros), 
não estimulam o investimento produtivo 
privado, mas o deprimem. Isso é um motivo 
fundamental porque o neoliberalismo e o 
aprofundamento da desigualdade que legi-
timou não trouxeram mais crescimento eco-
nômico, mas o contrário, e não só no Brasil, 
mas no mundo inteiro. 
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De fato, o aumento da parcela da renda 
nacional apropriada pelos capitalistas não 
implicou aceleração dos investimentos em 
nova capacidade de oferta de bens e serviços, 
cuja taxa de crescimento caiu em relação à 
época do capitalismo das economias mistas. 
Mesmo nos EUA, com todas as inovações 
financeiras, o aumento enorme da alavanca-
gem e a expansão do crédito a baixas taxas de 
juros a partir de 1990, a proporção do inves-
timento no PIB caiu ao invés de crescer, de 
20,5% nos anos 1980, para 18,7% entre 1990 e 
2009 (CHANG, 2011). Para onde foram os lucros? 

Para responder a isso, é preciso entender 
o conceito de financeirização do capitalis-
mo: a importância assumida pelos mercados 
financeiros para a dinâmica macroeconômi-
ca e para a estratégia microeconômica dos 
grupos conglomerados e grandes investido-
res (institucionais e individuais). Os merca-
dos financeiros são menos importantes hoje 
em seu papel primário (alocar recursos para 
novos investimentos produtivos) do que nos 
mercados secundários (transacionar direi-
tos sobre a riqueza já existente). Os autores 
neoclássicos que supõem que o aumento da 
‘poupança’, ou melhor, da parcela dos lucros 
na renda agregada trará necessariamente in-
vestimentos produtivos não ignoram apenas 
os problemas teóricos básicos associados 
ao conceito de poupança que foram apon-
tados por Keynes (1996) e Kalecki (1987). Eles 
também não têm a menor noção das trans-
formações institucionais da forma de organi-
zação da riqueza capitalista e dos mercados 
financeiros nas últimas décadas1.

Além da mania de fusões e aquisições de 
riqueza já existente (contando com mais da 
metade do investimento direto externo desde 
1990) e do entesouramento em títulos da 
dívida pública, a expansão dos lucros inflou 
a especulação com ativos comprados com 
a expectativa de revenda a preços superio-
res, sem trazer sequer um aumento na taxa 
de crescimento do investimento produtivo, 
para não falar da proporção do investimento 
produtivo no PIB. Macroeconomicamente, 

o crescimento do setor financeiro foi muito 
maior do que a economia ‘subjacente’, um 
indicador de que o aumento da ‘poupança’ 
não foi canalizado para novos investimentos 
produtivos. O estoque de ativos financeiros 
em relação à produção mundial cresceu de 
120% para 440% entre 1980 e 2007, chegan-
do a 700% para economias muito financeiri-
zadas como a Grã-Bretanha (PALMA, 2009). Nos 
EUA, flutuava entre 400-500% entre 1950-
1980, e alcançou 900% no início dos anos 
2000 (CROTTY, 2007). 

Exceto poucos países minúsculos ou 
com grande riqueza mineral, os casos que 
puxam para cima a média da taxa de cres-
cimento global na época neoliberal preser-
varam papel ativo do Estado na mudança 
produtiva e na inserção global, indepen-
dentemente da postura em relação à desi-
gualdade social. De fato, os maiores avanços 
ocorreram enquanto os Estados controla-
ram o ritmo e o escopo da liberalização e 
da financeirização, e onde influenciaram o 
investimento industrial e em infraestrutura, 
regularam fluxos de capitais, mantiveram 
grandes empresas e bancos públicos, juros 
baixos e câmbio competitivo para as empre-
sas privadas (como no leste asiático e nota-
damente na Índia e na China). No Brasil, a 
globalização ampliou o desemprego. 

Foram, em parte, o desemprego e o desen-
canto com as promessas da globalização ne-
oliberal que levaram à vitória de Luís Inácio 
Lula da Silva em 2002. Foram os compromis-
sos históricos do Partido dos Trabalhadores 
(PT) e a pressão dos sindicatos (em particu-
lar, da principal central sindical, a Central 
Única dos Trabalhadores – CUT) que criaram 
a correlação de forças favorável à política de 
elevação do salário mínimo real e à maior 
fiscalização do Ministério do Trabalho para 
a formalização do emprego. Foi também pro-
posta sindical a redução de juros para os tra-
balhadores via crédito consignado (em que 
parcelas da dívida são descontadas da folha 
salarial). Tudo isso provocou o inverso do 
que as reformas neoliberais e a globalização 

1  Para a breve discussão 
da financeirização 
que se segue e seu 
aprofundamento, ver 
Bastos (2015).
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assimétrica provocavam no mundo inteiro: a 
ampliação da participação dos assalariados 
na renda nacional. 

É importante entender que, assim como a 
queda do custo do trabalho não trouxe mais 
crescimento na década de 1990, o aumento 
dos salários diretos e indiretos teve forte 
impacto sobre o perfil distributivo e nítido 
efeito positivo sobre a taxa e o estilo de cres-
cimento. A ampliação da participação dos as-
salariados na renda nacional levou à grande 
ampliação do mercado consumidor de bens 
duráveis, serviços e imóveis. Isso aumentou a 
renda nacional, os lucros e os investimentos 
capitalistas, em processo explicado teorica-
mente por Keynes (1996) e Kalecki (1987), e in-
compreendido pelos neoclássicos. No longo 
ciclo de crescimento iniciado em 2004, o 
investimento e o consumo privado reagiram, 
primeiro, à expansão das exportações de-
terminada pela recuperação mundial e, em 
seguida, acompanharam a massa salarial, as 
transferências sociais, o crédito consignado e 
os programas de infraestrutura. No período, 
a redução da capacidade ociosa e as pers-
pectivas de crescimento do mercado interno 
fizeram com que o investimento crescesse a 
taxas maiores que as do consumo, de modo 
que uma coisa não exclui a outra (CARNEIRO, 

2010; BIELSCHOWSKY ET AL., 2014).
É preciso reconhecer que, especialmente 

depois de 2008, as políticas industriais, co-
merciais e cambiais (mesmo porque eram 
contraditórias entre si) não foram suficien-
tes para que o estímulo do crescimento do 
mercado interno se traduzisse em diversifi-
cação e ganho de complexidade dos investi-
mentos no setor industrial e de serviços. Isso 
ajuda a explicar a desaceleração até 2014, 
embora a depressão em 2015 seja de respon-
sabilidade das políticas neoliberais executa-
das a partir daí. 

De todo modo, a experiência brasileira 
entre 2004 e 2014 mostra que as políticas 
industriais, comerciais e cambiais são essen-
ciais para o dinamismo no padrão de con-
corrência contemporâneo, mas que outras 

formas de política estatal também são impor-
tantes não apenas para o dinamismo econô-
mico, mas para sua qualidade. O gasto social 
e a redução da desigualdade, em particular, 
trazem pelo menos cinco tipos de estímulo 
para o crescimento econômico que influen-
ciam também sua qualidade. Primeiro, asse-
guram maior coesão social e conferem mais 
incentivos para o trabalho e a cooperação 
social, mesmo quando não focam diretamen-
te em trabalhadores ativos, mas em crianças 
e idosos de suas famílias. Ou seja, sem es-
quecer que a solidariedade social é um fim 
em si, ela também estimula o crescimento 
econômico (STIGLITZ, 2012). Segundo, oferecem 
aos trabalhadores e pequenos empresários 
uma rede de proteção que diminui o custo de 
arriscar e inovar (CHANG, 2011). Terceiro, prote-
gem a saúde, melhoram habitações e quali-
ficam educacionalmente os trabalhadores, o 
que os próprios neoclássicos chamam (erro-
neamente) de um ‘capital humano’ favorável 
ao crescimento2.

Quarto, a redução da heterogeneidade 
social e regional na oferta de infraestrutura 
e serviços públicos gera demanda que cana-
liza o crescimento do mercado interno para 
indução e diversificação de investimentos 
privados, oferecendo também externalida-
des que possibilitam novos investimentos 
e aumentam a competividade de empresas 
privadas (HIRSCHMAN, 1961; MYRDAL, 1972). 

Finalmente, a redistribuição da renda por 
meio da taxação de proprietários da riqueza 
e de indivíduos de alta renda, para finan-
ciar transferências monetárias para aliviar a 
pobreza e serviços sociais para cidadãos in-
capazes de pagar serviços privados, expande 
a renda agregada mesmo quando o orçamen-
to público é equilibrado. Isso foi demonstra-
do por Trygve Haavelmo (1945) tendo por base 
a diferença entre a propensão a consumir 
entre os cidadãos taxados – cuja renda tribu-
tada não seria inteiramente gasta (nem em 
consumo, nem em investimento produtivo, 
pois em parte entesourada) – e a propensão a 
consumir dos cidadãos cuja renda disponível 

2 Para uma crítica teórica 
devastadora sobre o 
conceito de capital 
humano, ver Bowles 
e Gintis (1975); para 
questionamentos da 
experiência histórica, ver 
Pritchett (2001), Wolf 
(2002) e Chang (2011).
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aumenta por efeito do gasto público. O im-
portante é assegurar o efeito distributivo da 
arrecadação tributária e do gasto público que 
ela financia: se taxar aqueles que consomem 
uma proporção menor de sua renda e gastar 
apenas o que taxa, o governo já terá aumen-
tado a demanda agregada. Se, ainda por cima, 
estimular a renda dos cidadãos mais pobres 
(que consomem proporcionalmente mais de 
sua renda), o governo não só favorece a coesão 
social, mas estimula ainda mais o crescimen-
to econômico. Assim, mesmo o gasto público 
não deficitário tem um efeito multiplicador 
favorável ao crescimento da demanda agrega-
da que, em seguida, pode ter um efeito-acele-
rador sobre o investimento privado à medida 
que a capacidade ociosa diminui. 

No caso brasileiro, pesquisadores do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) usaram técnicas econométricas avan-
çadas para estimar o multiplicador do gasto 
público. A conclusão é que o gasto social 
tem um grande poder de estimular a renda 
nacional e, portanto, a própria arrecadação 
tributária futura. O gasto social é um inves-
timento no Brasil e no seu povo que não tem 
custo econômico ao longo do tempo, mas 
sim benefícios econômicos quantitativos, 
para não mencionar a melhoria da qualida-
de do crescimento3.

Ao contrário, a proposta neoliberal mate-
rializada na Lei do Teto do Gasto, que corta o 
gasto social per capita em termos reais para 
priorizar o pagamento de uma dívida pública 
rolada a taxas de juros estratosféricas, con-
centra a renda para portadores da riqueza fi-
nanceira esterilizada em títulos públicos e é 
um desestímulo ao crescimento econômico. 
Os juros da dívida pública são o item de gasto 
público com o menor efeito multiplicador, 
estimado em apenas 0,71. 

Por tudo isso, as reformas neoliberais 
implementadas pelo governo Temer não 
vão apenas tornar o País mais desigual, mas 
também limitar o crescimento econômico e a 
geração de empregos. É para evitar tamanha 
destruição e canalizar construtivamente 

a reação da sociedade brasileira que pre-
cisamos pensar os elementos de um novo 
programa nacional. No que se segue, seu 
delineamento básico é apresentado de forma 
bastante sintética. 

As bases de um projeto 
nacional

As bases de um projeto nacional passam por 
debater políticas emergenciais que evitem o 
aprofundamento e assegurem a superação 
da crise. É preciso também retomar o legado 
paralisado de programas que atendiam im-
portantes demandas sociais e têm grande 
efeito multiplicador, assim como imaginar 
novos projetos com as mesmas característi-
cas. Finalmente, é fundamental delinear os 
princípios e imaginar meios de financiar o 
programa com justiça fiscal. 

Renegociação e alongamento de 
dívidas

A saída da crise depende de certas políti-
cas emergenciais. Como as empresas estão 
endividadas e com capacidade ociosa, a 
recuperação não tende a partir do inves-
timento privado e da expansão do crédito. 
Logo, mecanismos de crédito precisam 
basicamente renegociar e alongar o paga-
mento das dívidas. Um pool de bancos pú-
blicos deve ser mobilizado e atrair bancos 
privados para avaliar e alongar dívidas 
conjuntamente (tecnicamente, fazer ‘em-
préstimos sindicalizados’). 

A ‘renegociação das dívidas’, sobretudo de 
empreiteiras e construtoras, é de alta priori-
dade, porque sua falência implicará novas 
quebras de fornecedores menores, aumento 
do desemprego e desnacionalização. Isso 
passa por acelerar acordos de leniência e 
reverter o caráter antinacional da Lava Jato.

Como as famílias também estão endivi-
dadas, a ação conjunta dos bancos públicos 
também é necessária para reduzir juros e 

3  As estimativas para o 
multiplicador, ou seja, 
para a variação da renda 
agregada gerada por 
uma unidade monetária 
de dispêndio público 
autônomo, foram as 
seguintes: educação, 
1,85; saúde, 1,7; Bolsa 
Família, 1,44; Benefício 
de Prestação Continuada, 
1,38; Regime Geral de 
Previdência Social, 1,2. Em 
comparação, o Regime 
Público de Previdência 
Social tem multiplicador 
de apenas 0,88, em 
razão da existência de 
aposentadorias acima do 
teto legal de remuneração 
do funcionalismo público. 
Ver Ipea (2010, 2011), 
Castro (2012a, 2012b). 
Para novas estimativas que 
vão no mesmo sentido, ver 
Orair, Siqueira e Gobetti 
(2016).
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facilitar ‘renegociação de dívidas de consu-
midores’. Além disso, é fundamental ‘alongar 
a vigência do seguro-desemprego’, desde 
junho de 2015, limitado a quatro ou cinco 
parcelas na primeira solicitação; mais quatro 
na segunda e mais três na terceira. O desem-
prego de longo prazo, porém, já se instalou 
no País, e não podemos produzir mendigos 
ou algo pior por falta de opção.

Enfim, a ‘renegociação da dívida com 
estados e municípios’ é fundamental. É preciso 
garantir gastos correntes e conclusão de obras 
paralisadas, barrando a imposição da emenda 
constitucional do teto de gastos federais e sua 
imposição nos contratos com estados.

A retomada do legado paralisado e o 
debate de novos projetos

Como a maturação de novos projetos (e ban-
deiras) de longo prazo é lenta (por motivos 
de engenharia técnica, financeira e ambien-
tal), eles podem ser planejados enquanto são 
reativados vários programas desativados por 
Temer. Como afirmado, a estratégia políti-
ca do governo Temer era paralisar o legado 
institucional e programático construído a 
partir da Constituição de 1988 e retomado 
no governo Lula. Se a economia se recupe-
rasse, o povo esqueceria esse legado, que não 
poderia ser usado como trunfo nas eleições 
de 2018.

Como a recuperação não veio, a nostalgia 
da população perante o legado do lulismo 
aumentou. A própria paralisia deliberada de 
programas que tinham grande efeito mul-
tiplicador tem uma boa responsabilidade 
pelo prolongamento da recessão, e sua rea-
tivação não apenas atenderá a uma demanda 
popular, como também é mecanismo seguro 
para acelerar a recuperação. Cito aqui, so-
bretudo, oito legados:

1) Política de ‘encomendas públicas com 
conteúdo tecnológico local’, inclusive na 
Petrobrás; 

2) Retomada ‘de obras de grande impacto’ 
(transposição do São Francisco com proje-
tos de irrigação, conclusão das ferrovias) e 
em grandes cidades (principalmente mobi-
lidade urbana); 

3) ‘Minha Casa, Minha Vida’, vinculado 
com urbanização de favelas, ocupações e 
loteamentos ilegais e programa de substi-
tuição energética; 

4) Apoio ‘federal à Atenção Primária à 
Saúde, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
Farmácia Popular e Mais Médicos’; 

5) Expansão de ‘Institutos Federais de 
Ensino e do Pronatec (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), 
depois campus’ universitários; 

6) ‘Elevação de salário mínimo’; 

7) Ampliação do ‘Bolsa Família e da linha 
de pobreza’, inclusive com 13º salário; 

8) Fortalecimento ‘da agricultura familiar’, 
com apoio à reforma agrária e formação de 
cooperativas. 

O princípio central é reverter a marginali-
zação social e, ao universalizar infraestrutura 
e serviços públicos, canalizar o crescimento 
do mercado interno para indução e diversifi-
cação de investimentos privados. Que novos 
projetos e bandeiras, no mesmo sentido, 
podem ser planejados?

1) O programa Saneamento para Todos deve 
ser transformado em prioridade nacional, 
eventualmente convertido no programa 
Água para Todos para marcar a prioridade 
e articulá-lo ao reaproveitamento; 

2) Emprego Para Todos: ter o pleno 
emprego como meta e oferecer seguro-
-desemprego para todos que precisem até 
o alcance da meta; 
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3) Banda Larga para Todos: universalizar o 
acesso à internet e democratizar a produ-
ção de conteúdo; 

4) Luz do Sol Para Todos: universalizar 
placas solares e usinas eólicas, começan-
do com ‘programa-piloto no Semiárido’, 
depois em ‘hospitais, escolas e universida-
des’; a seguir estendendo ‘para favelas e lo-
teamentos ilegais’, substituindo ‘gatos’, de 
modo que ninguém perca, todos ganhem. 

Os investimentos públicos no setor de pe-
tróleo e gás, na saúde, na mobilidade urbana, 
na banda larga e nas novas formas de energia 
devem estar vinculados à indução de inves-
timentos privados e ao ganho de capacitação 
tecnológica local. Isso aumentaria a complexi-
dade, os encadeamentos e os estímulos recípro-
cos dos investimentos na economia brasileira, 
recuperando parte da diversidade perdida ao 
longo das décadas de neoliberalismo. Isso pode 
inclusive desenvolver capacitações necessárias 
para um aumento posterior das exportações, 
tendo por base um mercado interno dinâmico e 
sendo apoiadas por políticas comerciais e cam-
biais apropriadas.

Não obstante a importância do aumento 
da complexidade da economia envolvida 
nestes ramos, é importante considerar que a 
heterogeneidade (social, regional e urbana) 
brasileira é tamanha que o combate a ela 
também é base de um programa reformista 
com capacidade de sustentação política e di-
namismo econômico. 

Dada a heterogeneidade estrutural ca-
racterística do Brasil, a extensão das infra-
estruturas tradicionais, com tecnologias já 
dominadas, traz enorme potencial de cres-
cimento econômico. O fundamental é ter 
políticas comerciais, industriais e cambiais 
para assegurar que os incentivos gerados 
pela expansão do mercado interno, seja 
pela redução da heterogeneidade, seja pelo 
ganho de complexidade, sejam capturados 
internamente, estimulando a diversificação, 
ampliando o potencial de crescimento e de 
combate às desigualdades (BASTOS, 2012). 

Não se trata apenas de substituir impor-
tações já estimuladas por razões de com-
petitividade-preço (relação salário/câmbio 
e tarifas) e falta de capacitação produtiva 
local, mas de criar novas demandas e enca-
deamentos setoriais que não sejam captura-
das pelas importações futuras. Trata-se, em 
suma, de proteger a capacidade de diversifi-
cação ulterior da economia brasileira e seu 
mercado interno para que atenda suas novas 
demandas sem que as importações sejam 
determinadas por um câmbio apreciado ou 
por carência de capacitações ao alcance do 
potencial do sistema produtivo e tecnológico 
brasileiro, mas pelas complementariedades 
do comércio exterior estimuladoras do de-
senvolvimento nacional. 

Como financiar? 

O princípio básico é que não é preciso 
cortar direitos para financiar o investimen-
to público. A rejeição das reformas golpistas 
(Previdência, Trabalhista, Teto do Gasto) 
deve ser feita lembrando o tamanho da ‘so-
negação anual (R$ 500 bilhões), dívida ativa 
da União (R$ 1,8 trilhão), dívida ativa de co-
brança imediata (R$ 260 bilhões) e dívida 
com a Previdência Social (R$ 426 bilhões)’. 
No entanto, fazer cumprir a lei tributária 
também exige cumprir ‘a Lei do Teto do 
salário do funcionalismo público’, objeto de 
várias distorções que o corrompem4.

Além de um força-tarefa para ‘combate 
à sonegação e cobrança da dívida ativa’, há 
três Iniciativas tributárias e financeiras 
‘emergenciais’ que podem ser propostas:

1) ‘CPMF’ de início com alíquota de 0,01% 
ou, se houver resistência, no limite até 
0,001% (para atacar a sonegação: quem dirá 
não?); 

2) Acelerar ‘liberação do FGTS’ para obras 
em saneamento, e reforçá-las com bancos 
públicos e, se quiserem, privados, iniciando 
o Água Para Todos; 

 4 Ver em especial os 
estudos do Sinprofaz 
(2017) e do Inesc (2016).
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3) Usar parte das reservas cambiais para 
constituição de um ‘Fundo Social de 
Desenvolvimento’, e outra parte como ga-
rantia para empréstimos de longo prazo 
com o Banco dos Brics, estimulando a con-
corrência do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial. 

O princípio básico é que se deve financiar 
o desenvolvimento ‘com progressividade tri-
butária’. Conforme delineado no documen-
to ‘Austeridade e retrocesso’, cabe iniciar 
com a cobrança imediata (no ano seguinte à 
aprovação legal) do imposto sobre lucros e 
dividendos distribuídos das empresas para 
as pessoas físicas e, dois anos depois, fim da 
dedução de juros sobre capital próprio. 

É possível ‘trocar o aumento da progres-
sividade de impostos diretos’ (imposto de 
renda, herança, rural, fortunas) e elimina-
ção de isenções regressivas (contribuições 
sociais; saúde; subsídios empresariais) por 
aumento da faixa de isenção do imposto de 
renda e unificação/redução de alíquota de 
impostos em cascata. 

Além disso, é possível recorrer à coo-
peração internacional. Por exemplo, por 
que não propor um ‘fundo ambiental in-
ternacional’ para apoiar o Luz do Sol Para 

Todos (Sunshine for All), com programas-
-pilotos para placas solares e usinas eólicas 
no Semiárido do Brasil e na África? No Brasil, 
o objetivo inicial seria apoiar a irrigação e a 
agricultura familiar no Semiárido, reduzir a 
Conta de Desenvolvimento Energético e a 
conta de luz de repartições públicas, além de 
estimular um novo ramo de atividade verde e 
tecnologicamente avançado. Para esta e outras 
iniciativas, o potencial de financiamento do 
sistema brasileiro de bancos públicos deve ser 
mobilizado com inteligência e seletividade. 

Essas são algumas ideias que precisamos 
aprofundar para retomar a esperança no 
futuro e assegurar o desenvolvimento de 
um Brasil para todos. ‘Assim como devemos 
pensar grande nas finalidades, a ação também 
deve priorizar a Grande Política, inspirando 
grandes massas’. Não adianta se autolimitar, 
evitando políticas que desagradem parcelas 
ideologizadas e radicais da classe média e do 
empresariado; parte delas só será ganha po-
liticamente com a retomada do crescimento, 
uma boa parte nem com isso. É importante 
que esbarremos em limites externos, e não 
em limites autoimpostos. A busca da unani-
midade paralisa. Lutemos por um Brasil para 
todos, mas de baixo para cima. s
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Provocado pela discussão sobre os rumos, os dilemas e os desafios da Reforma Sanitária 
Brasileira, tenho insistido na necessidade de contextualizações históricas mais abrangentes. 
Tendo em vista a necessidade de transcender horizontes conjunturais mais restritos, talvez 
por isso, mais turvos e ‘temerosos’. Em provocação proposta num debate que participei recen-
temente, era afirmado que a Reforma Sanitária estava encurralada, daí, então, tomei tal questão 
como mote para apresentar alguns apontamentos contextuais que considero pertinentes.

De início, eu não ousaria versar sobre o denominado ‘Movimento da Reforma Sanitária 
Brasileira’ (MRSB) como se fosse somente um ente simbólico genérico ou mesmo como 
uma espécie de “intelectual orgânico coletivo” (GRAMSCI, 2011, P. 264), um “partido sanitário”. 
Arriscando-me às controvérsias, prefiro definir tal movimento como uma coesão de ‘inte-
lectuais orgânicos’ diversos (singulares, particulares, pluripartidários...) com identidade pa-
radigmática (e, por assim dizer, também ‘paradogmática’), com similaridades de habitus e 
com convergências em termos de perspectiva estratégica de horizonte (a Reforma Sanitária). 
Entretanto, obviamente, com distinções e contradições em termos de compreensões, de mo-
tivações, de interesses e de vivências políticas. Distinções e contradições que também são 
aplicáveis aos cálculos, escolhas de itinerários e de movimentos estratégicos de percurso, em 
diversos âmbitos de interação social/institucional. Em alguns casos, seria até possível identi-
ficar algumas comunidades de práxis política (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000) no MRSB, mas nada que 
se assemelhe ao sentido genérico de um ‘partido sanitário’ (termo de certa eficácia simbólica 
e ‘folclórica’, no sentido ‘gramsciano’, que remonta à ancestralidade do ‘partidão’, o Partido 
Comunista Brasileiro).

Mesmo assim, muitas das contradições intrínsecas do MRSB e algumas de suas sínteses dia-
léticas proativas, de suas mediações políticas e de suas coesões e movimentos estratégicos pro-
duziram avanços significativos. É o exemplo do que ocorreu na década de 1980, na constituição 
de tensões normativas (de princípios éticos sociais e diretrizes estratégicas) para as políticas pú-
blicas de saúde. Eis que o sentido de encurralamento da ‘Reforma Sanitária’, como (pre)tensão 
política e estratégica mais abrangente, não seria o mesmo do encurralamento do MRSB. 

No presente texto, aponto sumariamente que as tensões políticas e movimentos estratégi-
cos visando à Reforma Sanitária Brasileira têm ocorrido em um breve período no qual se inicia 
uma reciclagem condominial entre ‘blocos históricos’ (GRAMSCI, 2011) no Brasil, como também, 
sucessivas conjunturas de transições políticas adversas.
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Todavia, antes de adentrar discursiva-
mente na temática mais específica sobre 
o Movimento e sobre a Reforma Sanitária 
Brasileira, busco esquematizar uma contex-
tualização histórica mais abrangente acerca 
da preponderância e ‘hegemonia’ de ‘blocos 
históricos’ no Brasil. De modo a argumentar 
adiante que a emergência de alguns movi-
mentos transicionais que nos parecem par-
ticularmente inusitados, em verdade, são 
constantes históricas, seja como farsa ou 
tragédia, que se repetem em contextos e cir-
cunstâncias distintas.

Nessa altura, já parece claro que usarei 
e abusarei de categorias ‘gramscianas’ em 
minha abordagem e sucinta análise… O que 
não deve causar estranhamentos, tendo em 
vista a ancestralidade desse enfoque teórico 
acerca da temática em questão.

No embalo dessa referida inspiração, eu 
faço uso do termo ‘condomínio(s) de poder’, 
buscando caracterizar as coalizões políticas 
mais estáveis estabelecidas entre oligarquias 
(perspectiva ‘superestrutural’), oligopólios 
(perspectiva ‘infraestrutural’) e seus ‘inte-
lectuais orgânicos’ em determinado ‘bloco 
histórico’. Coalizões políticas entre determi-
nados grupos sociais detentores de maiores 
capitais de poder e margens de autonomia 
política, com preponderância nas relações 
materiais de produção (infraestruturais, 
acerca de modos e relações de produção e 
intercâmbio) e com hegemonia nas relações 
imateriais de reprodução social (superestrutu-
rais, culturais, ideológicas). Coalizões políticas 
constituídas em arranjos condominiais com 
relações de reciprocidade e o uso constante 
de estratégias de cooperação e intercâmbio. 
Coalizões políticas pautadas em relações de 
comensalismo, em termos de vantagens e com-
pensações; e de mutualidade e reciprocidade, 
em termos de salvaguardas e apoios. Já que, 
talvez indevidamente, utilizei bioconceitos 
relacionais, acrescento que o ‘condomínio de 
poder’ também estabelece extrinsecamente 
uma relação de parasitismo em relação aos 
demais grupos sociais e ao Estado. 

Evidentemente que também existem con-
tradições, disputas e conflitos intrínsecos aos 
‘condomínios de poder’, cuja ocorrência tende 
a produzir transições conservadoras em que se 
busca restabelecer os modos e meios de gover-
nança endógena e de governabilidade social/
institucional. Contudo, também podem ocorrer 
crises mais substanciais que implicam altera-
ções de protagonismo entre os condôminos, re-
ciclagens do próprio condomínio em um novo 
bloco histórico.

Na história brasileira, é comum o uso figu-
rativo da ‘Casa Grande’ como lugar simbólico 
da elite e do patronato que tem dominado se-
cularmente o nosso país. Convém realçar que 
mesmo em tempos idos, além de capatazes e 
‘capitães-do-mato’, a elite da ‘Casa-Grande’ 
sempre contou com comensais agregados, 
aos quais delegou concessões com estatutos 
de poder e margens de autonomia política 
para o exercício de dominação conjunta, 
condominial. Contemporaneamente, a ale-
goria da ‘Casa-Grande’ representa um con-
domínio bem mais complexo, embora ainda 
hierarquizado, sob fachada meritocrática.

Também é importante realçar que nas fases 
de reciclagens condominiais entre blocos 
históricos e em algumas transições políticas 
conservadoras podem ocorrer ‘janelas de opor-
tunidades’ para a interveniência de reformas 
incrementais, com a incorporação de direi-
tos sociais, civis e políticos. Como exemplos, 
podem ser referidas as reformas incrementais 
ocorridas no decorrer da década de 1930 sob 
a égide de regime político autoritário (início 
da ‘era Vargas’), e o próprio processo consti-
tucional (setorial) da emergência da Reforma 
Sanitária na década de 1980 (transição conser-
vadora ocorrida no governo Sarney). 

Com o exemplo anterior, antecipo o meu 
entendimento de que a Reforma Sanitária 
brasileira constituiu tensões reformis-
tas (por princípios éticos-sociais, direitos 
sociais, diretrizes organizacionais e sistêmi-
cas) e instituiu algumas reformas incremen-
tais em sucessivas conjunturas de transições 
políticas conservadoras e, mais importante, 
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em uma fase de reciclagem condominial de 
blocos históricos – o que implica analisar con-
textualmente as escolhas e os movimentos 
estratégicos (sociais/institucionais, de percur-
so) empreendidos pelos atores protagonistas 
desse enredo e movimento reformista. Mesmo 
destacando que esses referidos atores e seus 
movimentos estratégicos em âmbito setorial 
não estabeleceram protagonismo em um con-
texto social/institucional mais abrangente (no 
Estado e na sociedade civil).

Grosso modo, a ênfase em minha análise 
refere-se a uma constatação de que, se a 
Reforma Sanitária Brasileira ficou encurra-
lada, em parte, também se deixou encurralar. 
A Reforma Sanitária Brasileira ficou encur-
ralada em razão de um contexto e intercurso 
de reciclagem histórica condominial, com a 
preponderância e a hegemonia de tendência 
neoliberal (na particularidade de ‘globali-
zação’ periférica). E, em parte, a ‘Reforma 
Sanitária’ também ‘se deixou’ encurralar 
(ou capturar) por priorizações estratégicas 
de percurso, em sucessivas e distintas con-
junturas políticas (muitas, adversas), que a 
reduziram e a subordinaram aos recursos, 
meios e modos de integração sistêmica au-
torregulada… Sem a imprescindível ênfase 

política e decorrentes movimentos estraté-
gicos que visassem efetivamente à sua con-
comitante apropriação pública, legitimação 
e integração social.

Apresentada a minha tese, busco adiante 
a contextualização histórica que me permita 
minimamente justificá-la.

De blocos históricos, 
reciclagens condominiais 
e transições políticas 
conservadoras no País

Na tradição epistemológica da ‘velha mo-
dernidade’, oximoro diletante, qualquer 
tentativa de periodização histórica torna-se 
arriscada na medida em que inevitavel-
mente tende a reduzir as dinâmicas sociais 
(complexas e dialéticas) estabelecidas entre 
sujeitos históricos (e assujeitados), aos ar-
remedos esquemáticos de pretensão sinté-
tica ou totalizante. Ainda assim, prefiro tais 
reducionismos esquemáticos ( figura 1) aos 
desconcertantes relativismos de certas (des)
pretensões explicativas pós-modernas. 
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Figura 1. Esquematização com ênfase em fases de transições e reciclagens entre períodos de preponderância e hegemonia de blocos históricos no Brasil
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economia dependente de monoculturas agrárias e de regime escravagista, hegemonia dirigida 
pela  igreja católica com início de formação de oligopólio midiático (imprensa escrita)  

República  sob tutela militar e dependente de condomínio latifundiário e de coalizões instáveis entre 
oligarquias rurais provincianas, com adjunto de burguesia industriária e urbana emergente  (SP); 
economia dependente de monoculturas agrárias; hegemonia dirigida por oligopólio midiático     
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Aprox. 30 anos

Ditadura militar amparada por condomínio de oligopólio industrial  urbano e oligarquia latifundiária 
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PERÍODO DA DITADURA MILITAR
Aprox. 20 anos

1968 1985

20031988
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Fonte: Elaboração própria.

A minha pretensão inicial é argumen-
tar que, ao longo da história brasileira, as 
oligarquias se alternaram no comando de 
‘condomínios de poder’, compondo pelo 
menos três ‘blocos históricos’. Sendo que, 
no período mais recente (últimos 20 anos), 
ocorre a reciclagem e emergência de um 
quarto bloco no País, cuja natureza é dis-
tinta, pois a gênese e reprodutibilidade de 
seu capital primordial assenta-se mais em 

jogos especulativos e apostas sistêmicas do 
que nos meios e modos usuais de produção 
econômica… Refiro-me, evidentemente, ao 
capital financeiro, rentista.

O primeiro bloco histórico teve a sua pre-
ponderância e hegemonia estabelecidas por 
aproximadamente 300 anos. Tratou-se de 
típico período colonial, com monopólio eco-
nômico e político da metrópole e a constitui-
ção de grupos de interesses dependentes e 
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alinhados a tal estatuto de poder. No referido 
período, a Igreja Católica tornou-se a prin-
cipal instância de amálgama e hegemonia 
ideológica. Das derivações de ‘capitanias he-
reditárias’ e de seus ‘donatários’, das relações 
em regime de escravidão e outras formas 
de servidão, a oligarquia rural latifundiária 
constituiu-se como condômino primordial 
do futuro Estado-nação.

A reciclagem entre o bloco colonial e o 
bloco histórico seguinte, com a ocorrência 
de diversas transições políticas conservado-
ras, durou em torno de 30 anos (aproximada-
mente da ‘Abertura dos portos’ em 1808 até o 
‘Golpe da Maioridade’ em 1840).

O segundo bloco histórico teve a sua pre-
ponderância e hegemonia estabelecidas por 
aproximadamente 110 anos, compreendendo 
os períodos do Império e da chamada ‘Velha 
República’. O ‘condomínio de poder’ estava 
constituído pela ainda preponderante oligar-
quia rural latifundiária e pelos ‘liberais ma-
çônicos’ (inicialmente da Corte imperial e 
depois dos ‘salões’ republicanos), emergente 
elite urbana, indutora de tensões reformistas 
e reformas incrementais. A direcionalida-
de hegemônica inicialmente ainda ao cargo 
da Igreja Católica, gradualmente passou 
para um emergente oligopólio midiático de 
imprensa escrita. No período, predominou 
a economia agroexportadora dependente 
de ciclos de monoculturas, cujo excedente 
gerou um processo de industrialização loca-
lizada (SP).

A reciclagem entre o segundo e o terceiro 
bloco histórico teve duração de quase 20 anos, 
permeada pela primeira grande crise mundial 
do capitalismo (final da década de 1920). No 
Brasil, expoentes da burguesia urbana inter-
puseram uma agenda de reformas incremen-
tais (para o Estado e sociedade civil) com um 
modo de desenvolvimento capitaneado pela 
industrialização. A oligarquia rural cede o seu 
protagonismo no ‘condomínio de poder’, mas 
permanece atuante, enquanto gradualmente 
incorpora e implementa a ‘revolução tecnoló-
gica’ (rumo ao ‘agronegócio’).

O terceiro bloco histórico teve a sua pre-
ponderância e hegemonia estabelecidas por 
aproximadamente 50 anos, compreendendo o 
período decorrido entre a década de 1930 e de 
1980. A economia, embora mais diversificada 
e com a constituição de um mercado interno, 
ainda dependia da produção e exportação de 
produtos de baixo valor agregado (commodi-
ties). O oligopólio midiático também incor-
porou novas tecnologias de difusão (rádio, 
televisão) e se consolidou na função de dire-
cionalidade na hegemonização ideológica. 

O bloco é inicialmente marcado pela ‘Era 
Vargas’, iniciada com um levante militar e 
golpe de Estado (1930) e o enfrentamento de 
um movimento ‘constitucionalista’ (tensio-
namento reativo da burguesia paulista por 
ingresso no novo condomínio emergente) e 
se consolidou em um novo golpe de ‘Estado 
Novo’ (1937). Na ‘janela de oportunidades’ 
dessa transição conservadora ocorreram 
importantes reformas civis, sociais e ins-
titucionais, com apelo ao viés carismático 
(‘paternalista’, ‘populista’), tão em voga na 
América Latina à época. O fim da ditadura 
Vargas ensejou mais uma transição políti-
ca conservadora, ainda sob tutela militar 
(governo Dutra). No retorno triunfal de 
Vargas (1950) houve ênfase em uma espécie 
de ‘desenvolvimentismo estatal’ tutelado, 
gerando uma crise de incompatibilidade 
para com ‘condomínio de poder’ da ocasião, 
que buscava realinhamento internacional 
em perspectiva não tão dependente de um 
líder carismático. Da crise, surgiu uma tenta-
tiva de desestabilização do governo Vargas, 
com iniciativas similares às que ocorreram 
recentemente ao término do governo Dilma 
(‘udenismo’ histriônico, edição de ‘pós-ver-
dades’, manipulação midiática da ‘opinião 
pública’ etc.).  

É importante realçar que no período do 
pós-guerra e em alguns países do norte da 
Europa ocorreram ‘pactos sociais’ interme-
diados por governos ‘social-democratas’, 
estabelecidos entre grupos de interesses 
do ‘Capital’ e do ‘Trabalho’, com renúncias 
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mútuas em função de uma política tribu-
tária para investimentos sociais e custeios 
de políticas públicas de acesso universal. 
Oligarquias e oligopólios capitalistas renun-
ciavam a parte de sua autonomia regulató-
ria e de rendimentos de curto prazo sob a 
forma de maior tributação; representações 
de trabalhadores renunciavam às suas rei-
vindicações por mudanças mais estruturais 
(SANTOS, 1989). Os incrementos tributários pas-
saram a ser utilizados na produção de capital 
social, sendo geridos pelo Estado (‘Estado 
de bem-estar social’, ‘Estado social’, ‘Estado 
Providência’ etc.) e aplicados na forma de 
investimentos em bens e serviços visando ao 
aumento da produtividade e reprodutibili-
dade do trabalho (geração de empregos etc.), 
como também para a oferta e o consumo de 
bens e serviços públicos de acesso universal 
e caráter mais equitativo (saúde, educação 
etc.). Havia a ‘Guerra Fria’, e na medida em 
que se instituiu a universalidade de direitos 
sociais e econômicos em regimes com tri-
butação progressiva, com modos de gestão 
compartilhada e com outras concessões 
compensatórias, domesticava-se o afã reivin-
dicatório das representações de trabalhado-
res. Décadas mais tarde, quando o muro de 
Berlim caiu, recomeçou o ataque aos direi-
tos sociais e econômicos, notadamente em 
relação às leis trabalhistas e previdenciárias, 
aos direitos universais de saúde e educação 
(SANTOS, 2017).

No Brasil, na segunda metade da década 
de 1950, o governo Juscelino Kubitschek 
personificou o ideário do ‘desenvolvimentis-
mo’ industrial sob a égide de investimentos 
estatais (à custa de endividamento externo) e 
antecipou a versão periférica de uma espécie 
de ‘Estado de bem-estar empresarial e mul-
tinacional’. Em outros termos, mesmo sem 
pactuação ampla, o governo concedeu crédi-
tos e isenções fiscais para ‘empreendedores’ 
(geralmente vinculados à oligarquia tradicio-
nal), realizou despesas para infraestruturas 
(estradas, telefonia, eletrificação etc.) a fim de 
incrementar a industrialização, contando que 

tal modelo de desenvolvimento acarretaria a 
geração de empregos e o aumento da renda 
de todos os implicados (capitalistas e traba-
lhadores). As empresas estatais (iniciadas a 
partir da segunda fase de Vargas) e os bancos 
de desenvolvimento se tornaram indutores de 
industrialização; e o grande volume de inves-
timentos governamentais realizados em curto 
prazo para grandes obras de infraestrutura 
também possibilitou e incrementou novos 
meios e modos de corrupção, o que gerou re-
percussão pública e ensejo de sua instrumen-
talização política.

Na disputa presidencial de 1960, elegeu-se 
pela primeira vez um personagem arque-
típico do ‘populismo moralista’, arauto do 
‘senso comum’ na luta contra a ‘corrupção’. 
Tal personagem já era encenado há décadas, 
e, naquela ocasião, Jânio Quadros, tendo 
se mostrado capaz de viabilizá-lo em uma 
vitória eleitoral, mostrou-se incapaz de ‘sair 
do personagem’ e conquistar a confiabili-
dade do ‘condomínio de poder’ vigente. O 
resultado foi uma curta aventura burlesca 
(ensaio de golpe autoflagelado). Anos mais 
tarde (eleições de 1989), Collor de Mello re-
encenaria o personagem, a farsa e o enredo 
de breve aventura.

Em seguida, o ‘condomínio de poder’ 
buscou alternativa de transição política con-
servadora pela via do parlamentarismo, mas 
foi derrotado em plebiscito. João Goulart 
assumiu o mandato presidencial, e, sem al-
ternativa de recomposição em curto prazo 
com esse condomínio (ao qual tinha vínculos 
de origem), restou-lhe a sustentação política 
a partir de outro campo com pretensões re-
formistas. Iniciou-se pela primeira vez uma 
tentativa de transição política reformista mais 
ampla e substancial: a agenda das chamadas 
‘reformas de base’. Tal pretensão mostrou-se 
rapidamente frustrada pelo golpe militar, em 
parte pelo risco moderado que representava 
ao estatuto e ‘condomínio de poder’ vigentes, 
mas, principalmente, em razão do contexto 
internacional (‘guerra fria’).

O período da ditadura militar (20 anos) e 
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de seu regime ampliado de exceção (é impor-
tante denotar que, para determinados grupos 
sociais no Brasil, o ‘regime de exceção’ tem 
sido uma constante histórica) não alterou 
a conformação e a preponderância do ter-
ceiro bloco histórico, embora tenha privi-
legiado os oligopólios que se abrigaram sob 
medidas protecionistas em uma economia 
sem maiores riscos e concorrência externa, 
além de contar com generosos investimentos 
estatais. Nessa época, o ‘empresariado nacio-
nal’ reforçou a relação de dependência e pa-
rasitismo em relação ao aporte de recursos 
públicos, perdão de dívidas, subvenções e 
desonerações fiscais etc., como também con-
solidou os circuitos e dinâmicas de corrup-
ção ativa e passiva a partir da consolidação 
de um ‘mercado da pequena política’, ope-
rante nos governos e parlamentos de todas 
as instâncias federativas. 

O ‘mercado da pequena política’ foi ins-
tituído gradualmente ao longo do bloco 
histórico, com captura das ‘representações 
de interesses’ atuantes nas instâncias es-
tatais deliberativas (nos três Poderes) em 
uma dinâmica de intercâmbio mercantil de 
compensações condominiais (loteamento de 
cargos, jurisprudência seletiva etc.) e a con-
sequente ‘naturalização’ ideológica acerca 
de determinada noção de ‘governabilidade’ 
política. O oligopólio midiático, já conso-
lidado anteriormente, se entranhou nesse 
‘mercado da pequena política’, como trafi-
cante, como usuário e, principalmente, como 
agente de sua ‘naturalização’ ideológica para 
os mais diversos sensos comuns.

Com o esgotamento da ditadura militar, 
mais uma transição política conservadora 
foi engendrada, e o ‘condomínio de poder’ 
vigente buscou constituir um novo governo, 
eleito em Colégio Eleitoral, que compatibili-
zasse a representação simbólica de uma opo-
sição ‘domesticada’ com a presença efetiva 
de experimentados operadores do referido 
‘mercado da pequena política’ (Tancredo e 
Sarney eram somente uma expressão dessa 
combinação). Aparentemente, seria somente 

mais uma transição conservadora em uma 
perspectiva de continuidade do mesmo 
comando e bloco histórico. 

Entretanto, mudanças significativas já 
ocorriam no plano internacional desde o 
início da década de 1970, que indicavam 
alterações mais profundas, de reciclagem 
para um novo bloco histórico. A emergência 
do viés financeiro rentista no capitalismo 
remonta da década de 1930 (LAVAL; DARDOT, 

2016), mas, a partir da década de 1970, a sua 
configuração logística, assim como sua ide-
ologia precursora, o neoliberalismo, adquire 
outras conotações e alcances e, principal-
mente, outro estatuto de poder e hegemonia; 
não somente provocando contradições in-
trínsecas (para com os oligopólios do capita-
lismo ‘produtivo’) e instabilidades diversas, 
mas se nutrindo delas. Tal modalidade vai 
assumindo o comando de um bloco histórico 
(pretensamente) global e, como decorrência 
periférica, estabeleceu aqui tensões para 
mais uma reciclagem.

Especificamente nessa conjuntura de 
transição conservadora, em meados da 
década de 1970, surgiu o MRSB, como pro-
motor e catalisador de uma tensão reformis-
ta, a partir de uma agenda estratégica com 
pretensões mais abrangentes. Tratarei dessa 
particularidade adiante.

O período decorrido a partir da década 
de 1990 corresponde ao declínio do bloco 
histórico anterior, com tensionamentos para 
um novo arranjo condominial de poder e 
hegemonia, já estabelecido economicamen-
te, mas ainda sem uma definição direcional 
estável para o Estado. O momento da crise 
atual, de degenerescência institucional no 
pós-golpe de Estado de 2016, é sintomático 
de que as transições conservadoras ocorri-
das nas últimas décadas não foram suficien-
tes para estabilizar a reciclagem em curso.

De início, o governo Sarney estabeleceu 
um novo marco jurídico-normativo pela via 
de um Congresso Constituinte, regulado pelo 
mercado da pequena política. A constituição 
federal vigente, embora estabeleça tensões 
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normativas e marco regulatório muito im-
portantes em termos de garantias de direitos 
sociais, de princípios éticos sociais e de dire-
trizes para determinadas políticas públicas 
(é o caso da saúde), não alterou o regime 
político e o sistema de mercantilização na 
representação de interesses. Os avanços 
obtidos em termos de tensões constitucio-
nais e normativas para reformas incremen-
tais só confirmam a característica de ‘janela 
de oportunidades’ surgidas em algumas 
transições conservadoras.

A consolidação do chamado ‘presidencia-
lismo de coalizão’ denota o sentido reduzi-
do de uma governabilidade subordinada ao 
mercado da pequena política e se interpõe 
gradualmente outra nova instância (não esta-
belecida constitucionalmente) de ‘governan-
ça’ entre as representações de interesses das 
oligarquias e oligopólios do ‘condomínio de 
poder’. Trata-se da versão brasileira de uma 
simbiose entre permanências tradicionais 
e reformas parciais do Estado que geraram 
uma cultura institucional híbrida: ainda 
patrimonialista, parcialmente burocrática, 
parcialmente empresariada/empresarial. 
Trata-se da versão brasileira de capitalismo 
periférico, parasitário do Estado, clientelista 
e de compadrio, crony capitalism. Ou seja, 
um condomínio de ‘puxadinhos’ no alpendre 
da Casa-Grande.

Passada a segunda aventura collorida de 
‘populismo moralista’, houve outra breve 
transição política conservadora (também 
com suas brechas de oportunidade), o 
governo Itamar Franco, ocasião em que se 
preparou a primeira tentativa de realinha-
mento ao bloco histórico emergente.

Em seguida, o governo Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) introduziu a 
agenda de ‘reforma do Estado’ com ênfase 
no agenciamento empresarial do Estado 
e na instituição de modos de ‘governança’ 
condominial e intercorporativa. Enquanto 
isso, aumentou a dependência do País em 
relação aos conglomerados rentistas e a fra-
gilidade da economia diante de sucessivas 

crises internacionais e medidas impopula-
res de ‘ajuste econômico’, o que contribuiu 
para a derrota eleitoral desse projeto de 
realinhamento.

Daí, então, Lula, a liderança sindical en-
gendrada na tradição de lutas sindicais do 
desenvolvimentismo industriário e que 
havia experimentado sucessivas derrotas 
eleitorais, pragmaticamente ‘descolou-se’ 
de sua agenda partidária original e propôs 
um pacto social (‘Carta ao povo brasileiro’) 
na disputa eleitoral que, enfim, venceria. 
Entretanto, não se tratou de um pacto aos 
moldes daqueles, já referidos, efetivados pela 
social-democracia em meados do século XX 
(os quais, na contemporaneidade, passam 
por degenerescência perante a ofensiva ne-
oliberal), não seria a proposição de renún-
cia mútua entre Capital (menos autonomia, 
mais tributação) e Trabalho (agenda reivin-
dicatória circunscrita à autorregulação sistê-
mica) visando gerar excedentes tributários e 
sua capitalização social. O pacto proposto e 
estabelecido foi de manutenção da política 
econômica de realinhamento e reciclagem 
para com o bloco histórico emergente, em 
troca de contenção à agenda reivindicatória 
dos movimentos sociais e populares, com a 
circunscrição dessa agenda aos termos de 
políticas sociais compensatórias, de janelas 
de oportunidades para a inclusão de consu-
midores aos bens e serviços privados, além 
de cotas para a incorporação de direitos 
sociais e civis. 

Não havendo incremento tributário, mas 
com uma economia favorável (pelos preços 
internacionais de commodities), ocorreram 
significativos investimentos sociais pela 
via de redistribuição compensatória (Bolsa 
Família e congêneres), do aumento real do 
salário-mínimo e da capitalização de parte 
do empresariado (principalmente pela via 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e promessa 
de um Fundo Soberano financiado com re-
cursos do Pré-Sal) para incrementar sua in-
vestidura multinacional, principalmente na 
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América Latina e África.
O aumento real do salário-mínimo e, em 

menor medida, a redistribuição compensa-
tória de renda obtiveram um efeito positi-
vo na (re)ativação de microeconomias e do 
mercado interno, o que salvaguardou o País 
de uma grande crise econômica interna-
cional. Tal condição momentânea gerou a 
sensação de que o Brasil finalmente estava 
‘comprando o seu ingresso’ para o ‘primeiro 
mundo’ de uma forma criativa e exemplar, 
pela via da redistribuição compensatória. 
Mesmo com a situação favorável e dividen-
dos políticos abundantes, não houve altera-
ção de rumo e perspectiva, mantida a agenda 
pactuada, com a política de juros favorá-
vel ao capital rentista; com investimentos, 
agenciamentos e subvenções favoráveis a 
segmentos do capital produtivo (que, obvia-
mente, também possuem investimentos e 
dependência de capital rentista); na ‘domes-
ticação’ de movimentos sociais e populares a 
partir da tutela da liderança carismática.

Também é preciso destacar que, se houve 
ênfase em investimentos sociais visando ao 
aumento da produtividade e reprodutibilida-
de do trabalho, visando à inclusão social pela 
via do consumo de bens e serviços privados; 
não houve tal priorização para a oferta e 
consumo de bens e serviços sob a égide do 
direito público. Há exemplos, como: a oferta 
e o financiamento de vagas para a educação 
superior (visando principalmente à inclusão 
de trabalhadores) pela via de capitalização 
das universidade-empresas; o incremento 
significativo do agenciamento empresarial 
de serviços de saúde (e de prerrogativas de 
gestão pública) para associações privadas de 
‘interesse público’ (MIRANDA, 2017).

De fato, nunca estiveram efetivamente na 
‘ordem do dia’, o incremento e a consolida-
ção da política pública de saúde sob a égide 
do direito público. Principalmente se proje-
tadas as suas bases (princípios éticos sociais) 
e diretrizes estratégicas em arquitetura sistê-
mica coerente. No afã ‘neodesenvolvimentis-
ta’, mesmo na parcialidade de uma reforma 

compensatória e incremental de ‘bem-estar 
social’, não se priorizou a capitalização social 
do Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco 
se ousou na ênfase de sua natureza univer-
sal, vocação redistributiva e integralidade 
sistêmica e social. É certo, muitas estratégias 
programáticas foram efetivadas no referido 
período, algumas de grande importância, 
entretanto, em sua maior parte estabelecidas 
mais como formas desagregadas, espécies 
de ‘puxadinhos’ segmentares ou fragmen-
tares, a um plano arquitetônico cada vez 
mais disforme, em um projeto cronicamente 
subfinanciado.

Em prosseguimento e para manter a 
agenda estratégica em curso, Lula escolheu 
uma ‘gerente’ para lhe suceder, como cons-
tatado por muitos analistas, um líder caris-
mático nunca se deixa substituir por outro... 
(SANTOS, 2016). Dilma, porém, já não pôde 
contar com lastros compensatórios (altos 
preços internacionais de commodities etc.) 
em uma situação econômica desfavorável e 
buscou estabelecer uma política de incen-
tivo para manter a produção industrial e as 
vendas no mercado interno, com ênfase em 
desonerações fiscais seletivas. O que tornou 
mais grave o deficit orçamentário federal e 
incentivou a retomada do discurso do recei-
tuário neoliberal (mais tarde, adotado pela 
própria presidenta, quando em seu segundo 
mandato incompleto).

Ainda que oriundos de espectros e campos 
políticos distintos, os partidos políticos que 
compuseram a base de apoio aos governos de 
Lula e Dilma atuaram sob a mesma ‘natura-
lização’ e contingência de ‘governabilidade’ 
subordinada ao ‘mercado da pequena políti-
ca’, sendo que muitos dos seus contumazes 
‘operadores’ ocuparam cargos parlamenta-
res e governamentais de proeminência. A 
captura voluntária do PT e dos governos de 
Lula e Dilma, mercado da pequena política, 
aos tráficos de ‘governabilidade’ e aos termos 
de governança condominial custaram muito 
caro mais adiante. 

Convém não se resumir ou reduzir 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 385-400, ABR-JUN 2017

MIRANDA, A. S.394

o período governamental Lula-Dilma 
aos termos descritos ou meramente 
caracterizá-lo como mais uma transição 
conservadora. Entretanto, é razoável afirmar 
que nessa fase não houve proposição polí-
tica e estratégias sociais/institucionais que 
visassem alterar o status quo, ou seja, o con-
domínio secular de poder e o seu mercado da 
pequena política.

Assim, mesmo com as pretensões ambiva-
lentes para uma agenda estratégica ambígua, 
conciliatória e compensatória no plano na-
cional (com repercussões continentais), e 
com o resguardo do ‘condomínio de poder’ 
secular, havia as demandas de realinhamen-
to e de compatibilidade para com o novo 
bloco histórico que agora se conformava na 
periferia do capitalismo, sob a primazia dos 
conglomerados financistas. Havia o risco de 
que a política externa brasileira buscasse 
um realinhamento diverso, alternativo a tal 
enquadramento. As tratativas preliminares 
para a formação da aliança do Brics acen-
deram o sinal de alerta de que era chegado 
o momento de interromper a experiência 
brasileira de reformismo cordial. Além disso, 
a descoberta de importantes reservas de 
petróleo poderia capitalizar tais empreendi-
mentos alternativos.

A interrupção do projeto político e da 
agenda ambígua em questão tornou-se prio-
ritária para a nova direção do velho ‘con-
domínio de poder’, mesmo que, para tanto, 
tivesse que reutilizar as mesmas táticas, as 
mesmas patentes subalternas e os mesmos 
instrumentos utilizados tantas outras vezes 
(das campanhas midiáticas, do ‘udenismo’ 
histriônico, da jurisprudência seletiva etc.). 
Já estava em curso a desqualificação per-
manente veiculada pelos sócios midiáticos 
em íntima articulação com corporações do 
estamento jurídico e do Ministério Público 
(‘mensalão’), o jogo deveria ser decidido na 
disputa eleitoral de 2014, sem prorrogação. 

A vitória apertada de Dilma na eleição 
presidencial desencadeou mais um processo 
de golpe de Estado e a reativação do ‘pacto 

antipopular histórico’ (SOUZA, 2016) entre as 
elites do ‘condomínio de poder’, estratos da 
classe média e corporações autoritárias da 
sociedade política e civil. Não que houves-
se maior risco da parte de um novo governo 
Dilma que, submisso, assumia o projeto po-
lítico e a agenda econômica do ‘condomínio 
de poder’; mas havia o risco de retorno da 
liderança carismática em uma outra circuns-
tância e perspectiva (a ‘jararaca’ tinha sido 
‘cutucada’, tenderia a mudar de ‘toca’?).

O tipo do novo golpe de Estado, ocorrido 
em 2016, ainda vai ser assunto para muitas 
discussões e tergiversações. Todavia, um 
olhar mais cuidadoso para o nosso passado 
pode ajudar na compreensão de que não há 
tanta originalidade assim (falam de inspira-
ção ‘paraguaia’, mas, convenhamos, nem isso 
soa como original). Não são propriamente 
novidades em nosso histórico de ‘golpes de 
Estado’ a veiculação massiva de ‘pós-ver-
dades’ e a instrumentalização da ‘opinião 
pública’ (ler: de ‘sensos comuns’ de classes 
médias) por sócios midiáticos do ‘condomí-
nio de poder’; a articulação oportunística de 
corporações autoritárias da sociedade civil 
e política; o respaldo para um regime am-
pliado de exceção a partir de jurisprudência 
seletiva e arbitrária, a instrumentalização 
e a repercussão carismática de arautos da 
‘moralidade pública’… Tradicionais enredos, 
personagens e entreatos em novos cenários.

Um problema circunstancial para a nova 
direção do atual ‘condomínio de poder’ é que 
a condução do atual processo de transição 
regressiva, com a imposição de uma agenda 
de ajustes e de reformas constitucionais em 
curto prazo, ficou a cargo da própria quadri-
lha de operadores do ‘mercado da pequena 
política’. Pequenos maquiavéis a tentar con-
trolar os bandos de chimpanzés (MATUS, 2006) 
em disputa pelos despojos de um bloco his-
tórico que está sendo reformado.

Além disso, a participação ativa de novos 
sócios do ‘condomínio de poder’, que com-
partilham da agenda neoliberal de ‘empreen-
dedorismo e prosperidade’ na economia, mas 
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tensionam por uma agenda neopentecostal 
em termos de regressão de direitos humanos 
e civis, em uma circunstância de emergên-
cia de formas de fascismo social (SANTOS, 

2016), surge uma possibilidade inusitada em 
nosso histórico: uma transição regressiva. No 
passado, mesmo com as reciclagens de blocos 
históricos do mesmo ‘condomínio de poder’, 
mesmo com as transições conservadores de 
intercurso, houve aberturas e possibilidades 
para tensionamentos e reformas incrementais 
reguladas, com graduais incorporações e am-
pliações de direitos humanos, sociais, civis, 
políticos. Atualmente, há possibilidade de 
uma transição regressiva, que tenderia a pro-
duzir maior instabilidade e a perda de contro-
le (da parte do condomínio) de uma guerra 
civil simbólica, induzida e instrumentalizada 
taticamente, para as vias de fato.

O capitalismo contemporâneo colonizou 
e instrumentalizou a democracia represen-
tativa sob instâncias e dinâmicas mercan-
tis especializadas no tráfico de interesses 
privados e corporativos, produziu e incre-
menta uma cultura de egocentrismo (auto)
consumista, avança celeremente para a des-
truição do ambiente viável à vida humana… 
e ora impõe uma agenda de reciclagem para 
um futuro autodestrutivo. Em perspecti-
va tão sombria, o nosso itinerário histórico 
de grande país periférico não nos permite 
buscar alternativas meramente conjunturais 
ou exclusivamente dependentes de líderes 
carismáticos.

O (o)caso da Reforma 
Sanitária Brasileira

Na fase de transição conservadora do 
governo Sarney, houve a gênese de uma 
agenda estratégica fundada em princípios 
éticos sociais (direitos humanos e sociais, 
égide pública) e orientada por diretrizes 
(estratégias de horizonte) para o sistema 
institucionalizado da política pública de 
saúde (o SUS). Nessa agenda, a escolha que 

me parece substancialmente significativa foi 
a de instituir tensões normativas permanen-
tes (dos valores e estratégias sociais/insti-
tucionais) para uma reforma instituinte em 
que se preconizava não somente um sistema 
institucionalizado de acesso universal com 
a produção de valores utilitários (consumo 
de serviços), mas essencialmente uma polí-
tica pública produtora de valores agregados 
(ethos redistributivo) em uma sociedade 
muito desigual. Promover saúde levando-se 
em conta as multideterminações e condicio-
nantes complexos, priorizar a proteção dos 
mais vulneráveis, dos mais expostos a múl-
tiplos riscos e desgastes (ambientais, sociais, 
laborais etc.) e reduzir danos; garantir a as-
sistência, o acompanhamento longitudinal e 
a reabilitação e reintegração sociais… são de-
safios de pedagogia política, e não somente 
de um sistema de serviços com disposições 
tecnocráticas viáveis em curto e médio prazo 
(financeiramente, administrativamente, 
tecnologicamente).

Tal pretensão histórica trouxe consigo um 
problema primordial: como uma reforma em 
tensão transcendente (para além do setor) 
poderia ser alinhada e potencializada, ainda 
como concessão política, em um processo 
de transição política conservadora? Poderia 
disfarçar-se em reforma sistêmica, tecnocrá-
tica e funcional para iludir os grupos de in-
teresses mercantis? Poderia ser traficada na 
institucionalidade governamental a partir de 
movimentos táticos coordenados, de resis-
tências, resiliências e pequenos avanços em 
perspectiva estratégica abrangente?

Qual deveria ser o caráter dessa tensão 
reformista (Reforma Sanitária) em perspec-
tiva incremental em conjunturas adversas? 
Há entendimentos de que trata(va) de uma 
reforma incremental amparada na égide 
de um Estado (de bem-estar) social como 
experiência histórica tardia (em relação às 
experiências internacionais anteriores) e em 
condições específicas de capitalismo peri-
férico com extremas desigualdades sociais. 
Estado social que deveria ser fortalecido a 
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partir do incremento de políticas públicas 
universais e produtoras de equidade (ou, 
pelo menos, redutoras de iniquidades).

Parece razoável inferir que as estratégias/
institucionais sociais de intercurso, entre os 
princípios e as diretrizes da política pública 
de saúde, de início, deveriam visar à fase de 
implantação institucional e de legitimação 
social para o SUS. A implantação, organiza-
ção e integração sistêmica da política pública 
sempre vão depender e derivar de interme-
diações em conjunturas políticas mais ou 
menos adversas. Por sua vez, a legitimação 
social de tal política vai depender primor-
dialmente da apropriação pública de seu 
valor de uso, de sua resolubilidade e efetivi-
dade em relação a necessidades e demandas 
concretas ao longo do tempo, em sua maior 
parte e inicialmente com repercussões par-
ticulares (necessidades individuais, grupais 
etc.). Entretanto, não depende somente dessa 
condição de uso (ou de consumo de proce-
dimentos biomédicos), porque também se 
torna possível a apropriação de seus valores 
agregados (MIRANDA, 2014) – inclusão social, 
acessibilidade, ethos redistributivo etc. – a 
partir de estratégias específicas (controle 
social/público, democracia participativa, 
gestão participativa, integração política com 
outras políticas públicas etc.).

É evidente que os principais expoentes 
do MRSB priorizaram a via e as estratégias 
institucionais (governamentais, adminis-
trativas, programáticas) para a implantação 
e a gestão do SUS. Havia entendimentos e 
manifestações acerca da preponderância 
estratégica do Estado (e da sociedade políti-
ca) na constituição de alternativas e cunhas 
para disputas contra-hegemônicas e para a 
produção de respostas institucionais com 
valor de uso social (portanto, com potencial 
de legitimação). Ao mesmo tempo, tal enten-
dimento revela a dificuldade de uma análise 
contemporânea mais apurada acerca da so-
ciedade civil ou mesmo dos contingentes de 
excluídos sociais e das possibilidades de par-
ticipação efetiva em processos de tomadas 

de decisão e de gestão pública.
O fato é que tal priorização e ênfase pela 

via institucional, em continência governa-
mental, mostraram-se tão preponderantes e 
recorrentes que relegaram os investimentos 
em outras pedagogias políticas e estraté-
gias sociais para a disputa por hegemonia 
a uma perspectiva não estratégica, ou seja, 
a um conjunto de movimentos, iniciativas 
e experimentos pontuais, fragmentados, 
adjuntos ou, mesmo, ilustrativos. Por isso 
mesmo, embora seja imprescindível afirmar 
que houve muito esforço e experiências 
muito ricas em tal perspectiva, infelizmente 
há muito pouco a se destacar em termos de 
efetividade estratégica mais abrangente e 
impactante para a implantação e consolida-
ção do SUS. Não quero ser mal interpretado 
por tal insinuação, apenas reitero que muito 
mais poderia ter sido realizado e alcançado, 
caso se tratasse de prioridade estratégica de 
médio e longo prazo.

A ênfase na via institucional/governa-
mental pode ser explicada ou justificada sob 
vários aspectos e relevos. Do mesmo modo, 
a partir dessa aposta, podem ser previstas 
e explicadas (retrospectivamente) as limi-
tações e as interdependências em razão e 
função de conjunturas políticas diversas. As 
conjunturas políticas mais adversas explica-
riam as opções por estratégias intermediá-
rias e por táticas de resistência (em apelo ao 
constitucional normativo), de ‘tráfico virtu-
oso de influências’ (aqui, no sentido repu-
blicano) e de avanços pontuais, articulados 
em perspectiva e planos mais abrangentes. 
As conjunturas políticas menos adversas (ou 
mais favoráveis) explicariam movimentos 
estratégicos mais ousados, substanciais e 
abrangentes, tendo em vista a constituição 
da arquitetura sistêmica compatível, a pro-
dução de respostas prioritárias (em termos 
de equidade social) e a capitalização das 
repercussões positivas para a legitimação 
social do SUS. 

Entretanto, as sucessivas conjunturas po-
líticas ao longo desse período de implantação 
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do SUS condicionaram outro itinerário.
Ainda no governo Sarney, buscou-se (a 

meu ver, corretamente) uma ‘infiltração’ 
tática na institucionalidade governamen-
tal, visando potencializar o processo de 
disputa constituinte e apressar a desconsti-
tuição do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social (Inamps). Ao 
mesmo tempo, a tática de mobilização de 
Movimentos Populares e Sociais foi muito 
importante para o processo de disputa no 
Congresso Constituinte.

Em seguida, a primeira conjuntura políti-
ca de teste não deixou pairar maiores dúvidas 
sobre o desafio posto à frente. Tratou-se do 
governo de Collor de Mello. Para o MRSB, o 
apelo ao consagrado na Constituição Federal 
pareceu inevitável, pois importava resistir 
de início e tentar estabelecer uma legisla-
ção complementar para o SUS (na prática, 
ocorreu o encaminhamento de legislação 
ordinária, com muitas lacunas), agregando 
e reforçando novos atores governamentais 
(municipais, estaduais) e buscando instituir 
as instâncias e formas de ‘controle social’. 

 A conjuntura política seguinte, no 
governo de Itamar Franco, deu-se em mais 
uma transição circunstancial. A ‘ousadia de 
cumprir e fazer cumprir a lei’ permaneceu 
como tônica, e a escolha do movimento es-
tratégico para a descentralização de auto-
nomia e poder estatais (a ‘municipalização 
é o caminho’) visou reforçar a emergência 
e a polivalência de um ator estratégico de 
grande relevância (os gestores municipais), 
entretanto, secundarizou o investimento em 
um entorno logístico imprescindível para a 
viabilização do SUS: as regiões de saúde. A 
definição de modalidade para a gestão muni-
cipal com mais autonomia (‘semiplena’) e de 
uma estratégia programática para a organi-
zação da atenção primária (Programa Saúde 
da Família – PSF) foram iniciativas impor-
tantes nesse período. 

A principal derrota decorreu da dissocia-
ção do SUS para com o restante das políti-
cas e sistemas institucionais da Seguridade 

Social, inclusive, com a perda do financia-
mento a partir desse orçamento. Alguns 
‘intelectuais orgânicos’ do MRSB consegui-
ram se estabelecer como protagonistas em 
setores importantes do Ministério da Saúde, 
mas não obtiveram êxito em articulações 
governamentais mais amplas. Em tão curto 
período de tempo, importantes e significati-
vas experiências-piloto ocorreram em diver-
sos governos municipais, notadamente na 
consubstanciação da estratégia programáti-
ca de ‘Saúde da Família’ para a organização 
da Atenção Básica/Primária.

Nos governos de FHC, aumentou-se o 
desafio estratégico para lidar com a implan-
tação do SUS como política pública cons-
titucional (universal, equânime, integral, 
participativa etc.), com provimento estatal e 
arquitetura sistêmica viável. O dilema entre 
uma (pre)tensão política reformista abran-
gente, contra-hegemônica e, por isso, trans-
cendente (para além do setor, do entorno 
sistêmico e do umbral civilizatório) e a al-
ternativa conjunturalmente mais factível 
de uma reforma incremental e segmentada, 
com ênfase tecnocrática, com foco em mo-
delagem tecnoassistencial mais ‘eficiente’ 
(nos termos do contingenciamento fiscal), 
em governança procedimental (auto)regula-
da por pragmatismo utilitário, em agencia-
mentos empresariais da gestão pública. Uma 
Reforma Sanitária com as pretensões amplia-
das (PAIM, 2007) do contrato e direito social... 
Ou uma reforma tecnoassistencial e geren-
cial segmentada por prestadores privados e 
públicos (de direito público e, cada vez mais, 
de direito privado), em uma espécie de ‘plura-
lismo agenciado’ (MIRANDA, 2015) pelo provedor 
estatal, a partir de contratos de gerenciamen-
to por produção de procedimentos biomé-
dicos e por eficiência fiscal e eleitoral (custo 
orçamentário/benefício eleitoral). A redução 
da pretensão estratégica da Reforma Sanitária 
também pode significar outras reduções: do 
contrato social aos contratos gerenciais, do 
direito social à atenção integral de saúde ao 
‘direito de consumidores’ de procedimentos 
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biomédicos, da gestão pública aos termos de 
governança procedimental. 

Os governos seguintes, de Lula e Dilma, 
não alteraram significativamente o itinerá-
rio de redução e de confinamento acessório 
do SUS. A manutenção do subfinanciamen-
to do SUS e o incremento do agenciamento 
empresarial (VIANA; MIRANDA; PACÍFICO, 2015), por 
parte do governo federal, demonstraram 
claramente a persistência da aposta em polí-
ticas de contingenciamento fiscal e na trans-
ferência de prerrogativas de gestão da égide 
do direito público para o privado. A ênfase em 
investimentos sociais a partir de políticas re-
distributivas compensatórias (incluídas polí-
ticas de acesso educacional) e a benevolência 
em empréstimos e desonerações fiscais para o 
empresariado não deixaram lastro para inves-
timentos estruturantes no SUS.

Muitos daqueles, dentre os quais me 
incluo, que conheceram e participaram de 
gestões governamentais petistas (em muni-
cípios, estados e no plano federal) sabiam 
que a ‘Reforma Sanitária ampliada’ não era 
uma prioridade estratégica (por exemplo, 
para a maioria dos dirigentes do Movimento 
Sindical, o SUS sempre se coadunou mais com 
a perspectiva compensatória); que em várias 
das experiências ocorridas foram necessá-
rios tensionamentos políticos intrínsecos na 
disputa pela proeminência dessa agenda. 

Nos governos de Lula e Dilma, mesmo 
com as dificuldades e limitações da agenda 
de Reforma Sanitária, havia margens para 
tensionamentos e disputas políticas intrín-
secas ao campo governamental. Entretanto, 
se tensionamentos ocorreram e disputas 
chegaram a ser ensaiadas, pelo menos, no 
início do primeiro governo de Lula, logo 
foram contidas e abortadas, em meio ao 
‘pragmatismo da governabilidade’. A aposta 
não era de ousadia direcional, mas de efi-
ciência na condução acessória; não era de 
um plano arquitetônico estruturante para a 
Seguridade Social e o SUS, mas de arranjos 
e ‘puxadinhos’ programáticos com a marca 
de governo; não era de gestão participativa 

em abertura de práxis política, mas de tutela 
e ‘domesticação’ de tensões reivindicatórias 
de movimentos sociais/populares em instân-
cias de ‘governança’ simbólica. A ausência de 
determinadas representações de interesses 
em instâncias de governança direcional não 
impede que elas possam atuar em outras, 
subordinadamente procedimentais ou 
somente simbólicas… Para ‘conferir se tudo 
está nos conformes’ (ROUSSEFF, 2013).

No discurso justificativo de algumas preten-
sões de economia política, a inserção de uma 
espécie de ‘neodesenvolvimentismo’ inercial, 
ainda com derivações virtuosas espontâne-
as, justificaria as opções estratégicas, então 
em curso. Em consonância com outras expe-
riências concomitantes na América Latina, 
busca-se um desenvolvimento capitalista ate-
nuado e compensado pela providência agen-
ciada a partir do Estado (não mais o ‘Estado 
Providência’ do século anterior). 

No setor estatal de saúde, vicejou a tecno-
burocracia adestrada e habituada aos termos 
e trâmites de governança procedimental, 
capturada em horizontes conjunturais de 
curto prazo, em prazos de mandatos e dispu-
tas eleitorais.

Há um discurso recorrente de que a ‘saúde 
é uma política de Estado’, não somente ‘polí-
tica de governos’; há uma conotação repetida 
de que ‘gestão pública’ não pode ser reduzi-
da ou resumida às gestões governamentais. 
Entretanto, a ênfase dada pelo ‘braço de 
violino’ do MRSB às políticas governamen-
tais de saúde, mesmo em se considerando a 
sua relevância e inequívoca preponderância, 
foram decisivos para uma continência ins-
titucional e um grau de dependência con-
juntural que, sim, ‘encurralaram’ a Reforma 
Sanitária, além da subordinação e do ades-
tramento de seus dirigentes governamentais 
aos modos restritos de integração sistêmica 
(auto)regulada pela política econômica.

Poderia ter sido diferente? Poderia ter-se 
ampliado as pretensões e as práxis de gestão 
pública em saúde visando maior integra-
ção social? Poderia ter-se investido mais 
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no estatuto pedagógico da política pública 
visando à sua apropriação e legitimação 
social? Não tenho respostas prontas e não 
creio que sejam perguntas somente para o 
‘pássaro crepuscular de Minerva’ responder, 
para uma mera práxis retrospectiva ou para 
reflexões autocríticas tardias, autoflagelan-
tes, passivas ou desagregadoras. São questões 
para uma outra práxis, proativa e transfor-
madora, levando-se em conta que o desafio é 
muito mais abrangente e transcendente. 

Saúde é democracia, democracia é saúde. 
A pretensão de sinergia política que serviu 
de conjugação primordial para o MRSB 
retorna à ordem do dia, trazendo consigo 
uma necessidade premente para a recons-
tituição de uma agenda estratégica aparen-
temente paradoxal. Ao mesmo tempo que 
se torna imprescindível defender e lutar 
pela conservação e ampliação dos direitos 
sociais estabelecidos como preceitos cons-
titucionais da política pública de saúde em 
1988, urge discutir e projetar uma agenda 
estratégica de convergências para reformas 
democráticas radicais que desconstituam o 
‘mercado da pequena política’ como instân-
cia primordial de governabilidade política. 
Urge buscar convergências para rumos e 
estratégias de viabilidade que visem integrar 
e legitimar socialmente o conjunto de políti-
cas públicas, sob a égide do contrato social e 
do direito público.

A reciclagem e o realinhamento periférico 
do Brasil com o novo bloco histórico neoli-
beral, sob a direção do mesmo ‘condomínio 
de poder’ que explora e parasita o País há 
séculos, pode significar o esgotamento e a 
insustentabilidade de qualquer futuro viável 
para a própria sobrevivência da democracia, 
mesmo em sua forma parcial e insuficien-
te. Estamos em umbral civilizatório, não se 
trata mais de aproveitar ‘janelas de oportuni-
dades’ em reciclagens ou transições conser-
vadoras, pois o que está em jogo é a retirada 
de direitos sociais e civis, a regressividade de 
autonomias políticas, o advento de fascismos 
em suas formas mais violentas.

A Reforma Sanitária Brasileira tem que 
romper o curral onde se encontra acuada e, 
para isso, precisa recuperar a sua (pre)tensão 
e perspectiva de transcendência histórica e 
de integração social. Se não houver a trans-
formação da sociedade brasileira e das rela-
ções de poder e autonomia política, restará 
ao SUS a atuação subordinada e subalterna, 
como recurso complementar ao mercado, 
aos mercadores de doenças e às corporações 
autoritárias.

De certo, a Reforma Sanitária ainda pulsa. 
Por isso e por coerência com a mais digna 
inspiração gramsciana, convém encerrar o 
texto com o renomado aforisma dele: pessi-
mismo na razão requer otimismo na vontade 
(GRAMSCI, 2011) em práxis de transformação. s
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RESUMO O estudo quantitativo e descritivo objetivou analisar a trajetória das catorze graduações 
em saúde, apontar a ociosidade de vagas e identificar a presença e a dimensão da educação a dis-
tância. A partir dos Censos da Educação Superior, os cursos em 1995, 2004 e 2015, as vagas e os 
concluintes de 1995 a 2015, as relações vagas x ingressos e ingressos x concluintes constituíram as 
variáveis e os indicadores de análise. Foram observadas grande expansão, iniquidade geográfica e 
privatização da formação, significativa ociosidade de vagas e inadequada oferta de formação a dis-
tância. Conclui-se que constitui agenda prioritária o ordenamento de recursos humanos em saúde 
coerente com as diretrizes e os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

PALAVRAS-CHAVE Educação em saúde. Recursos humanos em saúde. Educação a distância.

ABSTRACT The quantitative and descriptive study sought to analyze the trajectory of the fourteen 
undergraduate studies in healthcare, to note the idleness of vacancies and to identify the presence and 
the dimension of the distance education. Based on the Higher Education Census, the clases of 1995, 
2004 and 2015, the vacancies and the graduates from 1995 to 2015, the relations vacancies x admis-
sions and admissions x gradautes made up the variables and the analysis indicators. A large expansion, 
geographic iniquity and privatization of graduation, significant idleness of vacancies and inadequate 
availability of distance education have been observed. It is concluded that the planning of healthcare 
human resources in accordance with the directives and principles of the Unified Health System (SUS) 
is a priority agenda.

KEYWORDS Health education. Health manpower. Education, distance.
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Introdução

Na ambientação de reformas administra-
tivas da década de 1990, no País, o setor da 
educação, em 1996, passou a ter a sua polí-
tica pautada na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996). A 
promulgação desta Lei nº 9.394 foi um im-
portante instrumento para o crescimento de 
cursos em todas as áreas do conhecimento, 
tendo em vista que proporcionou flexibili-
zações significativas no sistema de ensino, 
tais como: a autonomia didático-científica, 
com extinção de currículos mínimos; a liber-
dade na composição da carga horária para 
integralização dos currículos, das especifica-
ções das unidades de ensino, com orientação 
de evitar o prolongamento da duração dos 
cursos e de fixar currículos dos cursos e pro-
gramas; a recomendação de que cada curso 
adotasse as suas diretrizes curriculares, mas 
com a indicação de construção conjunta 
de diretrizes curriculares específicas para 
cada curso com as instituições de ensino e o 
Ministério da Educação (ME); a liberdade de 
abertura, fixação de vagas e fechamento de 
cursos; a não obrigatoriedade do vestibular 
para o ingresso no ensino superior; e a auto-
nomia administrativa e de gestão financeira 
das instituições de ensino. 

Em 1997, o Decreto nº 2.306 (BRASIL, 1997) 
reorganizou o Sistema Federal de Ensino; 
estabeleceu a liberdade quanto à forma de 
organização das entidades mantenedoras 
privadas de ensino superior; classificou 
como Centros Universitários aquelas ins-
tituições de ensino pluricurriculares que 
abranjam uma ou mais áreas do conhecimen-
to, caracterizadas pela excelência do ensino 
comprovada pela qualificação do corpo 
docente, mas sem exigência de desenvolvi-
mento de pesquisa; e, como destaque, insti-
tuiu a prévia avaliação do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) quanto à criação de cursos 
de Medicina, Odontologia e Psicologia. Esse 
Decreto foi revogado sequencialmente pelo 
Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001 

(BRASIL, 2001A), que incluiu a abertura de cursos 
de graduação em Direito com avaliação da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo 
Decreto nº 5.773, de 10 de maio de 2006 (BRASIL, 

2006), e, finalmente, pelo Decreto nº 8.754, de 
10 de maio de 2016 (BRASIL, 2016), que incluiu, 
também, a graduação em Enfermagem na 
avaliação do CNS; reafirmou a apreciação 
dos Conselhos Federais e da OAB para, em 
caráter opinativo, se manifestarem quanto 
à abertura dos cursos de graduação em 
Medicina, Odontologia, Psicologia e Direito; 
atualizou as regras e funções de regulação, 
supervisão e avaliação do sistema de ensino 
superior a cargo do ME; confirmou a classi-
ficação das instituições em Universidades, 
Centros Universitários e Faculdades; e es-
tabeleceu para o credenciamento como 
Universidade ou Centro Universitário (com 
as consequentes prerrogativas de autono-
mia) a dependência do credenciamento es-
pecífico da instituição já credenciada, em 
funcionamento regular, de ‘padrão satisfató-
rio de qualidade’. 

Como importantes políticas de Estado, 
contribuintes para a expansão da oferta de 
cursos e vagas, bem como para o aumento da 
acessibilidade, da manutenção e da inclusão 
de alunos no ensino superior, além da LDB, 
de 1996, destacam-se: o Plano Nacional de 
Educação, de 2001 a 2010 (PNE) (BRASIL, 2001B), 
que objetivou prover a oferta de educação 
superior até o final da década para 30% da 
população de 18 a 24 anos; o Programa de 
Financiamento Estudantil (Fies) (BRASIL, 

2001C) e o Programa Universidade para Todos 
(Prouni) (BRASIL, 2005), direcionados exclusi-
vamente às instituições privadas de ensino 
como estratégias de manutenção do nível 
de matrículas através, respectivamente, do 
financiamento e da concessão de bolsas 
integrais e parciais de estudo; o Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais 
(Reuni) (BRASIL, 2007A); a Lei nº 12.711, de 2012, 
conhecida como a lei de cotas, em busca da 
correção da desigualdade de oportunidade 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 401-414, ABR-JUN 2017

Trajetória da graduação das catorze profissões de saúde no Brasil 403

através da inclusão social e racial no ensino 
superior nas universidades federais e, 
também, nas instituições federais de ensino 
técnico de nível médio (BRASIL, 2012); e o Plano 
Nacional de Educação (PNE), de 2014 a 2024 
(BRASIL, 2014), o qual prossegue com a política 
de expansão do ensino superior e o aumento 
de inclusão para 33% da população de 18 a 24 
anos nas graduações brasileiras. 

Como medidas regulatórias, diante da fle-
xibilidade advinda da LDB, de 1996, e perante 
o PNE, de 2001, e por recomendações desses, 
após intenso processo de discussão das insti-
tuições de ensino, dos conselhos e das asso-
ciações profissionais e do ME, de 2001 a 2014, 
foram construídas para as catorze profissões 
de saúde (consideradas como tal pelo CNS 
através da Resolução nº 287, de 8/10/1998) as 
suas Diretrizes Curriculares, regulamentadas 
em diferentes Pareceres do Conselho Nacional 
de Educação/Câmara de Educação Superior 
(CNE/CES): em 2001, Medicina1 (atualiza-
da em 2014)2, Nutrição3 e Enfermagem4; em 
2002, Serviço Social5, Fisioterapia6, Ciências 
Biológicas7, Fonoaudiologia8, Farmácia9, 
Terapia Ocupacional10 e Odontologia11; em 
2003, Medicina Veterinária12 e Biomedicina13; 
em 2004, Psicologia14 (atualizada em 2011)15; 
e, finalmente, em 2012, Educação Física16. 
As Diretrizes Curriculares Nacionais defini-
ram para cada profissão o perfil profissional, 
as competências e habilidades, os conteú-
dos curriculares, estágios e atividades com-
plementares, a organização do curso, o seu 
acompanhamento e a avaliação. Com acen-
tuada participação e demanda das entidades 
profissionais por regulação no ensino, em 
2007 e 2009, o ME restabeleceu, através da 
Resolução CNE/CES nº 217 e da Resolução 
CNE/CES nº 418, a carga horária mínima de 
integralização e duração dos cursos de gra-
duação presenciais. Em 2007, 4.000 horas 
para as graduações de Medicina Veterinária, 
Psicologia e Odontologia, 3.000 horas para o 
Serviço Social e 7.200 horas para a Medicina. 
Em 2009, 4.000 horas para Enfermagem, 
Farmácia e Fisioterapia, e 3.200 horas para 

Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação 
Física, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia 
Ocupacional.   

A reforma do setor educativo, segundo 
análise do período de 1995 a 2003, de Vieira et 
al. (2006), Vieira e Amâncio Filho (2006), apre-
sentou marcantes mudanças na formação su-
perior em saúde: o crescimento acelerado de 
cursos, a sua concentração geográfica e a forte 
tendência de privatização do ensino. Tais 
resultados são corroborados pelos estudos 
de 1991 a 2004, de Haddad et al. (2006), que 
também destacaram a ociosidade de vagas, 
e de Pierantoni et al. (2012), este último com 
análise restrita ao período de 2000 a 2010. 

Objetiva-se, portanto, analisar a trajetó-
ria da graduação das catorze profissões de 
saúde entre os anos de 1995 a 2015; apontar a 
ociosidade de vagas e identificar a presença 
e a dimensão do ensino a distância entre as 
graduações em saúde. Inspira-se na perspec-
tiva de que os resultados possam contribuir 
para a formulação de políticas do setor edu-
cacional e do setor saúde na gestão da for-
mação e do trabalho em saúde, assim como, 
também, com subsídios para as entidades 
brasileiras das profissões de saúde e para os 
estudos comparativos internacionais, além 
da importância acadêmica, de geração e di-
vulgação desse conhecimento.

Metodologia

Para este estudo de cunho quantitativo e 
descritivo, utilizaram-se, no período de 
1995 a 2015, os dados públicos dos Censos 
da Educação Superior do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) (INEP, 2015B), do Ministério da 
Educação. A finalização, em 2015, deve-se à 
última disponibilidade de dados do Inep. 

Na trajetória das graduações, foram utili-
zados os cursos na modalidade de formação 
presencial como variável de análise, desta-
cando, em 1995 e 2015, a participação dos 
cursos das catorze formações em saúde entre 

1  Resolução CNS/CES nº 4, 
de novembro de 2001. 
2 Resolução CNS/CES nº 3, 
de 20 de junho de 2014. 
3  Resolução CNS/CES nº 5, 
de 7 de novembro de 2001. 
4  Resolução CNS/CES nº 3, 
de 7 de novembro de 2001. 
5  Resolução CNS/CES nº 15, 
de 13 de março de 2002. 
6  Resolução CNS/CES nº 4, 
de 19 de fevereiro de 2002. 
7  Resolução CNS/CES nº 7, 
de 11 de março de 2002. 
8  Resolução CNS/CES nº 5, 
de 19 de fevereiro de 2002. 
9  Resolução CNS/CES nº 2, 
de 19 de fevereiro de 2002. 
10  Resolução CNS/CES nº 6, 
de 19 de fevereiro de 2002. 
11  Resolução CNS/CES nº 3, 
de 19 de fevereiro de 2002. 
12  Resolução CNS/CES nº 1, 
de 18 de fevereiro de 2003. 
13  Resolução CNS/CES nº 2, 
de 18 de fevereiro de 2003.   
14  Resolução CNS/CES nº 8, 
de 7 de maio de 2004. 
15  Resolução CNS/CES nº 5, 
de 15 de março de 2011. 
16  Resolução CNS/CES nº 
255, de 6 de junho de 2012. 
17  Resolução CNE/CES nº 2, 
de 18 de junho de 2007. 
18  Resolução CNE/CES nº 4, 
de 7 de abril de 2009.
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o total da oferta de cursos para todas as áreas 
do conhecimento, a oferta mais atual e dis-
ponível, ou, em 2015, do total de cursos em 
cada graduação em saúde e das catorze gra-
duações, o crescimento absoluto e percentu-
al dos cursos de saúde entre 1995 e 2015 (com 
a devida atenção para o fato de que os cursos 
em cada graduação não podem se somar ao 
longo dos anos) e a privatização da oferta dos 
cursos e a distribuição geográfica, em 2015, 
comparadas com o ano de 1995. A análise do 
crescimento da oferta de cursos, bem como 
da sua privatização e distribuição geográfi-
ca, foi intercalada por anos corresponden-
tes ao período anterior (1995) e posterior à 
promulgação da LDB de 1996, de forma mais 
próxima e mais distante (respectivamente, 
os anos de 2004 e 2015), como também no 
último ano (2015), após a implementação de 
políticas públicas relacionadas à maior aces-
sibilidade para a formação superior no País. 
A opção de intervalos na análise do cresci-
mento também se justifica pelo limite deste 
formato de publicação (artigo) para apresen-
tação das varáveis (cursos, vagas e egressos) 
em cada uma das catorze profissões na série 
de vinte e um anos.

A variável vagas (também provenientes de 
cursos presenciais) foi utilizada para análise 
da trajetória das graduações em saúde de 1995 
a 2015, verificando a oferta total de vagas em 
todo o período para todas as áreas do conheci-
mento e para as catorze graduações em saúde. 
Os concluintes das graduações presenciais 
constituíram outra variável de análise da tra-
jetória das graduações, sendo verificado cres-
cimento absoluto e percentual entre os anos 
1995 e 2015 e, nesses mesmos anos, a partici-
pação absoluta e percentual dos concluintes 
oriundos das instituições públicas e privadas 
de ensino, como também a distribuição ge-
ográfica dos concluintes nas regiões brasi-
leiras. Em todo o período, de 1995 a 2015, foi 
verificado o total de concluintes em todas as 
áreas do conhecimento e o total de concluin-
tes também em todo o período, nas catorze 
graduações em saúde oriundas de instituições 

públicas e privadas. Para apontar a ociosidade 
de vagas nos cursos presenciais, lança-se mão 
de estudos anteriores acerca da relação vagas x 
ingressos (Humerez e Jankevicius, 2015) e da 
relação ingressos x concluintes (HADDAD ET AL., 

2006), mas atualizando essas relações no ano de 
2015 para cada graduação. Assim como fizeram 
os autores, utilizou-se na presente pesquisa o 
Censo da Educação Superior, mas de 2015, em 
que foram verificadas as vagas ofertadas para 
cada graduação e os números de ingressantes 
no mesmo ano na montagem da relação vagas 
x ingressos. E, para a construção da relação 
ingressos x concluintes, foram considerados, 
também do Censo da Educação Superior, os 
números de concluintes em cada graduação 
em 2015; e, levando em consideração a duração 
mínima oficial de cada graduação, os números 
de ingressantes, em 2010, em Medicina; 
em 2011, em Enfermagem, Fisioterapia, 
Psicologia, Farmácia, Medicina Veterinária 
e Odontologia; e, em 2012, nos cursos de 
Educação Física, Nutrição, Biomedicina, 
Ciências Biológicas, Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional e Serviço Social. Na identificação 
e no dimensionamento do ensino a distância 
entre as graduações em todo o período de 1995 
a 2015, as variáveis utilizadas foram os cursos, 
as vagas (nas instituições de ensino públicas e 
privadas) e os concluintes, através dos dados 
da modalidade de Ensino a Distância (EAD) 
de cada ano, no período de 1995 a 2015, dos 
Censos da Educação Superior do Inep. 

Oferta de cursos 
presenciais: crescimento, 
privatização e concentração 
geográfica

Os dados da tabela 1 evidenciam uma am-
pliação substancial do total dos cursos das 
graduações em saúde entre 1995 e 2015, au-
mentando a sua oferta total de, respectiva-
mente, 1.032 para 5.222, um crescimento de 
406,0%, sendo, até 2004, de 212,3% (de 1.032 
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para 3.223 cursos). Tais números revelam 
o impacto da política de flexibilização do 
ensino superior advinda da LDB de 1996 e 
das políticas públicas de acessibilidade e fi-
nanciamento para a graduação (PNE, Fies, 
Prouni), refletindo na expansão da oferta de 
cursos, tendo em vista que, já em 2011, o total 
de cursos passou para 4.692 (INEP, 2015B), ou 
seja, 354,6% de acréscimo em relação a 1995.

Constatando as políticas de incentivo 
para o ensino de terceiro grau e a sua ex-
pansão, em 1995, para todas as áreas do co-
nhecimento, foram ofertados, no total, 6.252 
cursos de graduação, e, em 2015, essa oferta 
expandiu para 32.028 cursos. A participação 
das catorze profissões entre a oferta total do 
ensino superior, em 1995, foi de 1.032 cursos, 
ou de 16,5%; e, em 2015, de 5.222 cursos para 
as catorze formações, representando 16,3% 
do total da oferta de cursos de todas as áreas 
do conhecimento (INEP, 2015B). 

Nas graduações em saúde, nota-se (tabela 
1) a grande expansão absoluta, entre 1995 e 
2015, da oferta de cursos de Biomedicina, de 
7 cursos para 285 (3.071,4% de crescimento 
e, excepcionalmente, como profissão mais 
recente, no período de 2000 a 2015); Nutrição, 
de 42 para 406 cursos (866,7%); Fisioterapia, 
de 63 para 560 (788,9%); Enfermagem, de 
108 para 887 (721,3%); Farmácia, de 59 para 
470 (696,6%); Serviço Social, de 72 para 409 
(468,0%); Medicina Veterinária, de 41 para 
221 (439,0%); Psicologia, de 115 para 560 
(387,0%). E, comparativamente, menores 
crescimentos em Educação Física, de 140 
para 478 cursos (241,4%); Medicina, de 85 
para 257 (202,3%); Terapia Ocupacional, de 
16 para 48 (200,0%); Odontologia, de 91 para 
241 (164,8%); Fonoaudiologia, de 35 para 79 
(125,7%); e Ciências Biológicas, de 158 para 
321 cursos (ou 103,2% de crescimento). 

Essa expansão foi comandada primordial-
mente pelas instituições privadas de ensino 
(tabela 1). Se, em 1995, elas participavam 

com 538 cursos (52,1%) do total dos cursos, 
em 2004, aumentaram para 3.223 (79,0%), e, 
em 2015, apresentavam uma oferta de 4.105 
cursos (79,0%) do total de 5.222 cursos das 
graduações em saúde no País. 

Se Vieira et al. (2006) e Haddad et al. (2006) 

haviam evidenciado como tendência a privati-
zação do ensino superior em saúde no País no 
início da década de 2000, em 2015, evidencia-
-se essa característica como uma realidade in-
contestável. Assim, pelos dados absolutos de 
2015 de cursos públicos e privados da tabela 
1, a privatização do total da oferta de cursos 
foi de 78,6%. Entre as graduações, a privatiza-
ção dos cursos na Biomedicina foi de 91,0%; 
na Fisioterapia, de 88,0%; em Enfermagem, 
82,0%; Psicologia, 82,0%; Educação Física, 
82,0%; Serviço Social, 81,7%; Farmácia, 
81,1%; Nutrição, 81,0%; Odontologia, 73,4%; 
Fonoaudiologia, 69,6%; Medicina Veterinária, 
68,0%; Ciências Biológicas, 57,0%; Terapia 
Ocupacional, 56,0%; e Medicina, com 55,6% 
de cursos privados.    

Outra característica que revela o mercado 
educacional é a iniquidade geográfica da 
oferta dos cursos de saúde no Brasil. Em 
1995, do total dos cursos, 51,9% estavam con-
centrados na região Sudeste; 20,9% no Sul; 
15,6% no Nordeste; e apenas 7,0% no Centro-
Oeste e 4,6% na região Norte (INEP, 2015B). Em 
2004, também do total dos cursos, 51,6% per-
maneceram concentrados na região Sudeste 
(São Paulo, com 26,5%, e Minas Gerais com 
13,4%); 20,7% no Sul; 15,0% no Nordeste; 7,4% 
no Centro Oeste; e 5,3% no Norte (INEP, 2015B). 
Em 2015, houve uma ligeira desconcentra-
ção do Sudeste, mas, ainda assim, a região 
ainda concentrava 45,4% do total dos cursos 
(São Paulo, com 23,8%, e Minas Gerais com 
12,3% do total dos cursos no País), e mais da 
metade do total dos cursos (54,6%) estava 
distribuída em: 20,3% no Nordeste; 18,2% no 
Sul; 8,8% no Centro Oeste; e 7,3% no Norte 
(INEP, 2015B). 
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Tabela 1. Número de cursos das graduações na área da saúde por ano e por instituições de ensino públicas e privadas. 
Brasil: 1995, 2004, 2015

Graduações

Cursos

1995 2004 2015

Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total

Medicina 52 33 85 68 68 136 114 143     257

Enfermagem 62 46 108 93  322 415       161       726    887

Odontologia 46 45 91 54 120 174 64 177 241

Farmácia 34 25 59 48 189 237 89 381 470

Nutrição 22 20 42 39 162  201 78 328 406

Ciências Biológicas 83 75 158 243 264  507 139 182 321

Medicina Veterinária 28 13 41 40 79  119 71 150 221

Fisioterapia 17 46 63 36 303  339 68 492 560

Fonoaudiologia 7 28 35 14 85  99 24 55 79

Serviço Social 31 41 72 46 116  162 75 334 409

Terapia Ocupacional 5 11 16 9 30  39 21 27 48

Biomedicina 2* 5*      7* 7 47  54 26 259 285

Educação Física 69 71 140 158 311  469 86 392 478

Psicologia 36 79 115 51 221  272 101 459 560

Total 494 538 1.032 906 2.317  3.223 1.117 4.105 5.222

Fonte: Inep. Censo da Educação Superior, 1995, 2000, 2004, 2015. (INEP, 2015b).

*Como profissão recente, os dados aparecem no Inep a partir de 2000.

Embora a Constituição Federal, em seu 
art. 200, tenha estabelecido a ordenação da 
formação de recursos humanos na área da 
saúde como atribuição do Sistema Único de 
Saúde (SUS), percebe-se, diante do intenso 
crescimento e da privatização dos cursos das 
catorze graduações, que prevaleceu a lógica 
de mercado, tornando o setor educacional 
rentável para as instituições de ensino priva-
das, o que também espelha a desconexão do 
setor da educação com o da saúde e com as 
necessidades sanitárias das populações das 
regiões menos desenvolvidas e socialmente 
mais vulneráveis. 

Parece, comparativamente, que, além 
do menor crescimento dos cursos de 
Medicina e de Odontologia, do alto custo 
de investimento para implantação e manu-
tenção de cursos e, ainda, da necessidade 
de corpo docente suficiente e qualificado, 

houve também o resultado do trabalho da 
Comissão Interinstitucional de Recursos 
Humanos (CIRH), a qual assessora o CNS 
quanto à avaliação de solicitação de criação 
de novos cursos, limitando a expansão geo-
gráfica desnecessária – fato que não ocorreu 
com a mesma intensidade com a Psicologia, 
também avaliada pela CIRH. 

Nesse processo, há de se considerar as 
fortes corporações e conselhos da Medicina 
e da Odontologia, que já se posicionavam 
de forma opinativa, como previa o Decreto 
nº 2.306 (BRASIL, 1997), contra o crescimento 
de seus cursos e, ao que parece, na lógica 
de reserva de mercado e de receio quanto 
à qualidade do ensino, como também foi o 
caso da resistência corporativa diante da 
criação do Programa Mais Médicos, em 
2013. Entretanto, houve acréscimo de cursos 
de Medicina em apenas dois anos, ou seja, de 
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2013 a 2015, já com a implantação do referido 
programa, 51 cursos foram criados (20 públi-
cos – sendo 19 federais e 1 estadual – e 31 pri-
vados), uma média de 25,5 novos cursos por 
ano, em contraposição ao crescimento de 70 
novos cursos no período de nove anos, de 
2004 a 2013, com média de 7,8 novos cursos 
anuais (INEP, 2015).   

Entre as graduações de maior crescimen-
to nos anos de 1995 e 2015 (Biomedicina, 
Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, 
Serviço Social, Medicina Veterinária e 
Psicologia), somente a Enfermagem, através 
de intensa demanda do seu Conselho Federal 
(Cofen) – que já opinava desde 2012 sobre aber-
tura de cursos –, da Associação Brasileira de 
Enfermagem (Aben) e da Federação Nacional 
de Enfermeiros (FNE), consegue, finalmente, 
em 2016, a inclusão de avaliação da CIRH nas 
solicitações de abertura de novos cursos, con-
forme dispõe o Decreto no 8.754 (BRASIL, 2016). 

Oferta de vagas nos cursos 
presenciais 

O crescimento de vagas corrobora ainda mais 
o pressuposto de que as políticas públicas 
para maior acesso ao ensino superior no País 
expandiram a oferta para a graduação. O total 
de vagas para todas as áreas do conhecimento 
cresceu de 610.355, em 1995, para 3.754.284 
vagas, em 2015 (INEP, 2015B). Em todo o período 
de 1995 a 2015, foram ofertadas 46.777.136 
vagas para a formação superior em todas as 
áreas do conhecimento, e, entre elas, 7.986.521 
vagas (ou 17,1%) foram abertas para as catorze 
graduações em saúde (INEP, 2015B). 

Dessa forma, no período de 1995 a 2015, 
foram ofertadas, no total, 1.488.445 vagas 
para a graduação em Enfermagem; 1.027.596 
para Fisioterapia; 1.011.820 para Psicologia; 
857.086 para Educação Física; 653.095 para 
Farmácia; 540.451 para Nutrição; 504.896 
para Ciências Biológicas; 491.961 para Serviço 
Social, 351.644 para Odontologia; 299.319 para 
Medicina; 284.592 para Medicina Veterinária; 

282.418 para Biomedicina (de 2000 a 2015); 
141.813 para Fonoaudiologia; e 51.385 vagas 
para Terapia Ocupacional (INEP, 2015B). 

Concluintes das graduações 
presenciais em saúde 

Visualizando os dados absolutos da tabela 
2, percebe-se que, entre 1995 e 2015, houve 
um crescimento total de 52.657 para 179.018 
concluintes (240,0%) na formação superior 
dos profissionais de saúde. Prevaleceu a con-
clusão de cursos através das instituições pri-
vadas, com um crescimento de 28.826 para 
139.984 concluintes (386,0%), conforme a 
configuração do sistema educacional. 

O aumento de concluintes para a 
Biomedicina foi de 124 para 6.837 entre 2000 
(quando aparecem os dados da nova profis-
são) a 2015 (5.414,0%); e entre 1995 a 2015, 
o número de concluintes para a Nutrição 
passou de 1.543 para 11.927 (673,0%); 
Enfermagem, de 4.733 para 34.640 (632,0%); 
Fisioterapia, de 2.422 para 14.505 (499,0%); 
Serviço Social, de 2.981 para 12.991 (336,0%); 
Medicina Veterinária, de 2.049 para 7.755 
(278,4%); Farmácia, de 3.996 para 14.628 
(266,1%); Terapia Ocupacional, de 246 para 
883 (259,0%); Educação Física, de 5.662 para 
14.019 (147,6%); Psicologia, de 9.799 para 
23.285 (138,0%); Medicina, de 7.194 para 
17.042 (137,0%); Odontologia, de 6.964 para 
12.891 (85,1%); Ciências Biológicas, de 3.566 
para 5.808 (63,0%); e Fonoaudiologia, de 
1.378 para 1.807 concluintes (31,1%). 

À exceção da Terapia Ocupacional, em 
2015, a conclusão da formação em saúde foi 
originária, em sua maioria, das instituições 
privadas de ensino, de forma coerente com a 
oferta dos cursos e vagas. Assim, do total ab-
soluto de concluintes de cada formação em 
2015 (tabela 2), 6.109 (89,3%) dos egressos 
da Biomedicina concluíram sua formação 
em instituições privadas; 12.595 (87,0%) dos 
egressos da Fisioterapia; 29.293 (84,6%) da 
Enfermagem; 19.412 (83,4%) da Psicologia; 
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11.632 (83,0%) da Educação Física; 11.680 
(80,0%) da Farmácia; 9.432 (80,0%) da 
Nutrição; 10.204 (78,5%) do Serviço Social; 
9.578 (74,3%) da Odontologia; 4.941 (64,0%) 
da Medicina Veterinária; 10.668 (62,6%) da 
Medicina; 1.110 (61,4%) da Fonoaudiologia; 
3.060 (52,7%) das Ciências Biológicas; e a 
exceção dos 270 concluintes (30,6%) da 
Terapia Ocupacional.

Quanto à distribuição geográfica, em 1995, 

a região Sudeste concentrou 61,0% da oferta 
de concluintes das graduações em saúde (São 
Paulo, 33,8%, Rio de Janeiro, 15,8%, e Minas 
Gerais, 10,4%); o Sul formou 17,8%; o Nordeste, 
13,8%; o Centro-Oeste, 4,9%; e o Norte, 3,4%. 
Em 2015, a região Sudeste formou 45,2%% do 
total da oferta de concluintes (São Paulo, 24,1%, 
Minas Gerais, 10,8%, e Rio de Janeiro, 8,5%); o 
Nordeste, 22,3%; o Sul, 16,0%; o Centro Oeste, 
9,3%; e o Norte, 7,2%. 

Tabela 2.  Número de concluintes de graduações na área da saúde em 1995 e 2015 e número total de concluintes de 1995 
a 2015 por instituições públicas e privadas. Brasil: 1995-2015

Graduações

Concluintes

1995 2015 1995-2015

Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total

Medicina 4.531 2.663 7.194 6.374 10.668 17.042 113.314 113.923 227.237

Enfermagem 2.936 1.797 4.733 5.347 29.293 34.640 89.466 374.942 464.408

Odontologia 3.064 3.900 6.964 3.313 9.578 12.891 66.266 121.485 187.751

Farmácia 2.183 1.813  3.996 2.948 11.680 14.628 61.633 156.013 217.646

Nutrição 742 801 1.543 2.495 9.432 11.927 29.766 102.191 131.957

Ciências Bioló-
gicas

1.901 1.665 3.566 2.748 3.060 5.808 73.292 90.286 163.578

Medicina Vete-
rinária

1.401 648 2.049 2.814 4.941 7.755 43.589 53.518 97.107

Fisioterapia 484 1.938   2.422 1.910 12.595 14.505 26.200 211.412 237.612

Fonoaudiologia 181 1.197 1.378 697 1.110 1.807 7.678 33.657 41.335

Serviço Social 1.272 1.709 2.981 2.787 10.204 12.991 43.130 108.985 152.115

Terapia Ocupa-
cional

89 157 246 613 270 883 5.111 10.382 15.493

Biomedicina   43* 81*  124* 728 6.109 6.837 5.269 39.397 44.666

Educação Física 2.612 3.050 5.662 2.387 11.632 14.019 56.518 171.576 228.094

Psicologia 2.392 7.407 9.799 3.873 19.412 23.285 61.676 255.555 317.231

Total 23.831 28.826 52.657 39.034 139.984 179.018 682.908 1.843.322 2.526.230

Fonte: Inep. Censo da Educação Superior, 1995-2015. (INEP, 2015b).

*Como profissão recente, os dados aparecem no Inep a partir de 2000.

Para melhor constatar a expansão do 
ensino superior no País, em todo o período de 
1995 a 2015, os concluintes em todas as áreas 
do conhecimento e na modalidade presencial 
(INEP, 2015B) totalizaram 12.627.671 egressos. Nas 
catorze profissões de saúde (tabela 2), foram 

formados, no mesmo período, 2.526.230 pro-
fissionais (INEP, 2015B), representando, portanto, 
20,0% do total dos concluintes de todas as 
áreas do conhecimento. 

Entre o total dos concluintes das gra-
duações em saúde (2.526.230), e como 
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demonstra a tabela 2, formaram-se, em todo 
o período, 464.408 enfermeiros (18,4% do 
total dos graduados em saúde), 317.231 psicó-
logos (12,6%), 237.612 fisioterapeutas (9,4%), 
228.094 educadores físicos (9,1%), 227.237 
médicos (9,0%), 217.646 farmacêuticos 
(8,6%), 187.751 odontólogos (7,4%), 163.578 
profissionais das ciências biológicas (6,5%), 
152.115 assistentes sociais (6,0%), 131.957 nu-
tricionistas (5,2%), 97.107 médicos veteriná-
rios (3,8%), 44.666 biomédicos (1,8%), 41.335 
fonoaudiólogos (1,6%) e 15.493 terapeutas 
ocupacionais (0,6%), do total das graduações 
(INEP, 2015B).

Demonstrando, mais uma vez, a pri-
vatização do ensino na saúde (tabela 2), 
entre o total dos seus concluintes, 73,0%, 
ou 1.843.322, são oriundos de instituições 
privadas de ensino. Em cada graduação, as 
instituições privadas formaram 89,0% dos fi-
sioterapeutas, 88,2% dos biomédicos, 81,4% 
dos fonoaudiólogos, 80,7% dos enfermeiros, 
80,6% dos psicólogos, 77,4% dos nutricionis-
tas, 75,2% dos educadores físicos, 71,7% dos 
farmacêuticos, 71,6% dos assistentes sociais, 
67,0% dos terapeutas educacionais, 64,7% 
dos odontólogos, 55,2% dos profissionais das 
ciências biológicas, 55,1% dos médicos vete-
rinários e 50,1% dos médicos (INEP, 2015B). 

É importante registrar que a ampliação 
da formação dos profissionais de saúde vem 
resultando em efeitos positivos na compo-
sição da força de trabalho setorial. Segundo 
os dados da Pesquisa Assistência Médico 
Sanitária (IBGE, 1992, 2005, 2009, 2014), em 1992, 
do total dos empregos formais em saúde 
(1.035.368), excluídos os administrativos, 
43,7% eram ocupados por profissionais de 
nível superior, aumentando sua participação 
de 45,4%, em 2005 (do total de 1.916.642), 
para 47,8%, em 2009 (do total de 2.311.026), 
e para 59,3%, em 2014 (do total de 2.803.063 
empregos). Mas, entre o total dos postos 
formais de trabalho de nível superior, em 
2014 (1.663.335), os médicos ocupavam 
58,7%, os enfermeiros, 14,2%, e os odontólo-
gos, 10,4%, sendo todos os 16,7% restantes dos 

empregos distribuídos de forma decrescente 
entre as outras seis profissões: fisioterapeu-
tas, psicólogos, farmacêuticos/bioquímicos, 
assistentes sociais, nutricionistas e fonoau-
diólogos (IBGE, 2014). Evidenciando, portanto, 
a inexistência da pluralidade e o desequilí-
brio das profissões na composição da ‘equipe 
de saúde’ no que concerne aos empregos 
formais do setor. 

Tendo em vista o grande crescimento do 
ensino superior, retratado, principalmente, 
através do aumento de cursos, das vagas e 
dos concluintes, pode-se considerar que as 
políticas de Estado em prol de maior acesso 
ao ensino universitário resultaram, de fato, 
na expansão da sua oferta. Necessita-se, en-
tretando, da avaliação dessas políticas com 
relação aos seus objetivos e resultados, o que 
não constitui objeto desta análise. O que se 
destaca é que essa expansão foi alicerçada 
pelas instituições de ensino privadas, em de-
trimento das instituições públicas, apesar dos 
esforços de reestruturação destas últimas, a 
exemplo do Reuni. E, ainda, que a expansão 
não deve ser considerada uma sobreoferta de 
graduações em saúde. No caso dos médicos e 
dos enfermeiros – respectivamente, entre as 
menores e as maiores ofertas das graduações 
–, registrados nos Conselhos até outubro de 
2016 (CFM, 2016; COFEN, 2016), quando compara-
dos com a projeção da população brasileira 
em outubro de 2016, de 206.481.640 habitan-
tes (IBGE, 2016), verifica-se que o Brasil dispõe 
de apenas 2,1 médicos por 1.000 habitantes e 
de 2,2 enfermeiros por 1.000 habitantes.

Ociosidade de vagas 

O estudo de Humerez e Jankevicius (2015), 
que analisou, em 2001 e 2011, e levou em 
consideração a maior expansão dos cursos e 
vagas iniciada nos primeiros anos da década 
de 2000, revelou, através da relação vagas x 
ingressos, uma elevada ociosidade de vagas, 
exceto para a Medicina. Esses autores consta-
taram para a formação em Enfermagem uma 
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ociosidade de vagas de, respectivamente, em 
2001 e em 2011, 3.006 e 54.775 vagas não pre-
enchidas; na Biologia, de 2.796 e 44.033; na 
Fisioterapia, de 7.500 e 40.239; na Psicologia, 
de 7.324 e 32.458; na Educação Física, de 
4.091 e 29.593; na Farmácia, de 4.120 e 26.623; 
na Nutrição, de 3.201 e 22.658; no Serviço 
Social, de 1.562 e 17.437; na Biomedicina, de 
319 e 14.403; na Medicina Veterinária, de 
1.535 e 6.331; na Fonoaudiologia, de 3.103 e 
4.756; na Odontologia, de 2.624 e 4.225; e na 
Terapia Ocupacional, de 657 e 2.121 vagas 
não preenchidas em 2001 e 2011.     

Atualizando essa mesma relação com 
os últimos dados disponíveis de vagas e 
ingressos do Inep, ou seja, de 2015, com 
exceção da Medicina, persiste a ociosidade 
das vagas. Assim, em 2015, para a formação 
em Enfermagem, o não preenchimento foi 
de 57.123 vagas (42,5% do seu total de vagas 
ofertadas no ano); 35.987 vagas ociosas 
(42,3%) na Fisioterapia; 32.659 (52,0%) na 
Farmácia; 30.417 (61,5%) no Serviço Social; 
24.572 (37,0%) na Educação Física; 23.631 
(27,2%) na Psicologia; 19.809 (48,2%) na 
Biomedicina; 16.761 (30,0%) na Nutrição; 
13.124 (54,9%) nas Ciências Biológicas; 
6.090 (21,2%) na Medicina Veterinária; 3.143 
(47,4%) na Fonoaudiologia; 2.130 (7,8%) na 
Odontologia; e 1.213 vagas ociosas (44,3%) 
na Terapia Ocupacional (INEP, 2015B). 

Por sua vez, a relação ingressos x con-
cluintes apresenta outra perda significativa, 
que se soma à perda de vagas proveniente 
da relação vagas x ingressos. Haddad et al. 
(2006) constataram através da relação in-
gressos x concluintes, no período de 1991 a 
2004, uma perda média de 50,0% das vagas 
para as formações em saúde (exceto para 
a Medicina), principalmente nas institui-
ções privadas de ensino da região Sudeste, 
as quais ofertaram mais cursos e vagas. Em 
2015, persistem na relação ingresos x con-
cluintes sinais importantes de perda de 
vagas, exceto para a Medicina. Entretanto, 
para a Enfermagem, uma perda de 27.158 
vagas (49,4%); Psicologia, 15.807 (40,4%); 

Fisioterapia, 14.195 (49,4%); Serviço Social, 
12.230 (48,5%); Nutrição, 11.345 (48,7%); 
Farmácia, 10.617 (42,0%); Biomedicina, 8.844 
(56,4%); Educação Física, 8.057 (31,9%); 
Ciências Biológicas, 5.193 (47,2%); Medicina 
Veterinária, 4.061 (34,4%); Odontologia, 
3.745 (22,5%); Fonoaudiologia, 1.289 (41,6%); 
e Terapia Ocupacional, perda de 662 vagas 
(42,8%) (INEP, 2015B). 

Diferentemente da relação vagas x ingres-
sos, onde se verifica uma ociosidade de vagas 
não ocupadas e, assim, de fato, perdidas pela 
não demanda aos cursos, a relação ingressos 
x concluintes, já que considera o período 
mínimo oficial de cada curso, pode ser su-
perestimada, dado que não leva em conta as 
repetências dos alunos, prolongando a con-
clusão do curso. Mas, com taxas elevadas e 
persistentes desde os anos 1990, como cons-
tataram Haddad et al. (2006), revelam, certa-
mente, o abandono de curso. 

A evasão no ensino superior que se fez 
presente nesta análise, também verificada 
nos estudos citados, parece demonstrar que 
mesmo os programas, por exemplo, o Prouni 
e o Plano Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) (BRASIL, 2005, 2010), de manutenção de 
alunos, principalmente os de baixa renda, de 
cotas raciais e sociais nas graduações, não 
vêm garantido essa manutenção nem a con-
clusão dos cursos.

Se, de um lado, o PNE de 2001-2010 previa 
a oferta de educação superior para pelo ao 
menos 30,0% da população de 18 a 24 anos, 
a conclusão do ensino médio era de 1.771.420 
egressos, em média, ao ano, no período de 
2007 a 2010, de acordo com o Censo Escolar 
da Educação Básica (INEP, 2015A). Ou seja, uma 
demanda menor do que a oferta de vagas na 
educação superior, a qual, de acordo com 
os dados do Censo da Educação Superior, 
apenas na modalidade presencial, em média, 
ofertou 2.944.887 vagas ao ano no mesmo 
período. Se somada a da graduação a dis-
tância, a oferta média de vagas cresce para 
4.796.485 ao ano, também entre 2007 a 2010 
(INEP, 2015B). O PNE de 2014 a 2020 (BRASIL, 2014) 
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almeja alcançar 33,0% da população de 18 a 
24 anos inserida na educação superior, mas os 
egressos do ensino médio ainda não são sufi-
cientes, de acordo com os dados disponíveis 
do Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 

2015A), ou uma média de 1.851.970 egressos 
do ensino médio, entre 2011 e 2012, para uma 
oferta maior ainda de vagas em todo ensino 
superior depois do ano de 2010, como, por 
exemplo, uma oferta total, em 2014 (início 
do atual PNE), de 6.345.652 vagas, sendo 
3.545.294 presenciais e 2.800.358 vagas de 
cursos a distância (INEP, 2015B). 

Longe de analisar os Planos Nacionais de 
Educação e o ensino médio – sobretudo por 
não constituir, também, objeto desta análise 
–, os dados tanto do Censo da Educação 
Superior quanto os poucos do Censo da 
Educação Básica permitem vislumbrar a 
existência de grandes fragilidades no ensino 
médio. Como afirma Krawczyk: 

A expansão do ensino médio, iniciada nos 
primeiros anos da década de 1990, não pode 
ser caracterizada ainda como um processo de 
universalização nem de democratização, de-
vido às altas porcentagens de jovens que per-
manecem fora da escola, à tendência ao de-
clínio do número de matrículas desde 2004 
e à persistência de altos índices de evasão e 
reprovação. (KRAWCZYK, 2011, P. 755). 

Graduações em saúde 
a distância: um fato 
contemporâneo 

Conforme já assinalado, a presença de 
cursos que oferecem o ensino na modalida-
de EAD impacta a oferta de vagas no ensino 
superior. Entre as catorze graduações em 
saúde, foram identificados nos Censos da 
Educação Superior de 1995 a 2015, na mo-
dalidade EAD, os cursos, as vagas (públicas 
e privadas) e o número de concluintes entre 

as graduações em saúde. Dessa forma, esses 
cursos se fizeram presentes a partir de 2006 
para a Fisioterapia e o Serviço Social; desde 
2007 para a Enfermagem; desde 2008 para 
a Educação Física e as Ciências Biológicas 
(sendo que para esta última formação 
constam cursos e vagas até 2009); e para a 
Nutrição a partir de 2014. Desde a criação 
desses cursos, foram ofertadas, no total, 
926.101 vagas, sendo 839.261 para Serviço 
Social (originárias de 26 cursos, entre eles, 
25 privados e 1 público); 75.660 vagas para 
Enfermagem (de 3 cursos privados); 4.000 
para Nutrição (de 1 curso privado); 5.700 
para Educação Física (de 1 curso privado); 
1.000 para Fisioterapia (de 2 cursos priva-
dos); e 480 vagas para Ciências Biológicas (de 
8 cursos públicos). No último ano da análise, 
2015, constam no respectivo Censo 26 cursos 
EAD de Serviço Social (excepcionalmen-
te, com 1 curso público), 2 de Enfermagem 
e 1 curso de formação em Nutrição e em 
Educação Física, todos ofertados por insti-
tuições privadas. 

A conclusão de curso na modalidade EAD 
foi expressiva para o Serviço Social, que, 
desde 2008, formou 79.280 desses profis-
sionais, representando 46,0% do total dos 
concluintes (172.541 de 2008 a 2015, e, entre 
eles, 93.261 concluintes de cursos presen-
ciais) (INEP, 2015B). Essa performance do EAD 
de Serviço Social parece refletir a maior 
facilidade para o ingresso no ensino de ter-
ceiro grau, atendendo às expectativas tanto 
de obtenção de diploma do ensino superior 
quanto de melhor inserção no mercado de 
trabalho, ou de crescimento funcional nos 
empregos. Evidentemente que essa profissão 
merece análise avaliativa na perspectiva da 
qualidade do ensino e dos egressos e de suas 
consequências para o papel desse profis-
sional, principalmente na orientação social 
junto a indivíduos, grupos e população. 

Apesar da expressiva oferta de vagas 
na modalidade EAD, a partir de 2010, a 
Educação Física teve 503 concluintes, a 
Enfermagem 475 e a Fisioterapia 69 (INEP, 
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2015B). Independentemente do quantitativo, 
essas formações exigem uma base teórica 
sólida e o desenvolvimento de habilida-
des adquiridas com a prática das técnicas, 
pontos altamente vulneráveis na formação a 
distância, tendo em vista a precariedade dos 
polos. Como constatou Humerez (COFEN, 2016), 
na formação de enfermeiros, nota-se a exis-
tência de polos insuficientes em termos de 
qualidade para aulas presenciais e práticas 
do alunado, sem convênios com instituições 
de saúde para estágios, sem bibliotecas e com 
larga utilização de professores recém-for-
mados. A Enfermagem, que também possui 
técnicos de nível médio formados por EAD, 
através do seu Conselho Federal, vem sendo 
atuante no sentido de enfrentar a eliminação 
desse risco com a tramitação de dois proje-
tos de Lei na Câmara dos Deputados: o PL 
2.891, de 2015, que modifica a lei do exercício 
profissional, passando a exigir a formação 
exclusivamente por meio de cursos presen-
ciais; e o PL 4.930, de 2016, que institui o 
exame de suficiência para obtenção do regis-
tro profissional, como ocorre para os egres-
sos dos cursos de Direito. Primordialmente, 
essa modalidade de formação na área da 
saúde representa um risco para a atenção à 
saúde da população, tendo em vista a com-
plexidade dessas profissões, que têm como 
seu ‘objeto de trabalho’ o ser humano, seus 
corpos e suas mentes. 

Conclusões     

A análise da trajetória da formação das 
catorze profissões de saúde apresenta como 
característica o persistente crescimento 
da oferta de cursos, vagas e concluintes de 
forma mercantilizada e concentrada, ainda, 
na região Sudeste. Na expansão da oferta de 
vagas, observa-se uma significativa ociosida-
de através da relação vagas x ingressos (com 
perda, de fato, das vagas) e fortes sinais de 
ociosidade das vagas na relação ingressos x 

concluintes, espelhando esta última, devido 
à sua persistência, desde os anos de 1990, 
quanto ao abandono nos cursos de gradua-
ção. As duas formas de análise refletem não 
a sobreoferta de vagas das graduações, mas, 
sim, problemas, tais como os jovens fora da 
escola, o declínio de matrículas, a evasão e a 
reprovação no ensino médio, especialmente 
ao se considerar, por exemplo, que o País dis-
punha, em 2016, de apenas 2,1 médicos por 
1.000 habitantes e de 2,2 enfermeiros por 
1.000 habitantes.  

A privatização do ensino superior em 
saúde se solidificou, mostrando, em prol da 
acessibilidade e em detrimento das institui-
ções públicas de ensino, a retração do Estado 
quanto à ordenação da formação de recursos 
humanos em saúde. Mesmo que por dispositi-
vo constitucional, o setor de saúde público é o 
responsável por essa ordenação. Essa intensa 
privatização reduz as chances de acesso à 
educação superior de jovens de baixa renda 
e também daqueles provenientes das cotas 
raciais e sociais, tendo em vista as fragilida-
des das políticas de acesso, a permanência e a 
conclusão dos cursos de graduação.    

Depara-se, assim, com uma situação 
de insuficiente comprometimento social 
com os jovens desde o ensino médio, como, 
também, com a não ordenação da formação 
de recursos humanos para o SUS, dada a ini-
quidade geográfica da oferta das graduações 
e a presença da educação a distância. Fatores 
últimos que interferem negativamente no 
acesso da população (primordialmente, das 
camadas mais vulneráveis do território na-
cional) aos profissionais e na qualidade da 
assistência à saúde. 

Hodiernamente, apresentam-se como desa-
fios do Estado, no que tange ao ensino superior 
em saúde, a reorganização e o ordenamento 
da oferta de forma articulada entre o setor da 
educação e o setor da saúde, assentados na res-
ponsabilidade pública e na necessidade sanitá-
ria da população brasileira e coerentes com os 
princípios e diretrizes do SUS.  s
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RESUMO Os programas de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) provocam reflexões 
sobre o cotidiano, as relações e o processo de trabalho e têm potencial de modificar não apenas a 
perspectiva do indivíduo formado, mas os próprios espaços em que se desenvolvem, fortalecendo 
o contínuo processo de educação permanente em saúde. Estudos que investiguem como tem se 
estruturado os programas de residência multiprofissional apoiados pelo Ministério da Saúde (MS) 
são oportunos e relevantes, ante as contribuições dessas iniciativas para o Sistema Único de Saúde. 
Este trabalho analisa as RMS, com o objetivo de identificar de que maneira os programas financia-
dos pelo MS encontram-se distribuídos regionalmente pelo País. Realizou-se uma pesquisa docu-
mental exploratória utilizando-se editais e portarias publicados pelo MS no período de 2009 a 2015. 
A maioria dos programas aprovados se concentrou na região Sudeste, principalmente em São Paulo, 
seguida pelas regiões Nordeste e Sul. As regiões Norte e Centro-Oeste foram as menos representa-
tivas no total de programas selecionados. Já o Nordeste apresentou um incremento de programas 
induzido pela prioridade dada nos editais publicados. Observou-se uma tentativa de organização na 
distribuição e uma tendência ao aumento dos programas apresentados e aprovados.

PALAVRAS-CHAVE Capacitação de recursos humanos em saúde. Internato não médico. 
Educação continuada.

ABSTRACT The Multi-professional Health Residency (RMS) programs provoke reflections on daily 
work, the relationships and the work process, and have the potential to modify not only the perspective 
of the graduated individual, but also the spaces in which they develop, strengthening the continuous 
process of permanent education in health. Studies that investigate how the multi-professional residen-
cy programs supported by the Ministry of Health (MS) have been structured are timely and relevant, 
given the contributions of these initiatives to the Unified Health System (SUS). This work analyzes the 
RMS, with the goal of identifying how the programs funded by the MS are distributed regionally across 
the country. An exploratory documentary research was carried out using edicts and ordinances pub-
lished by the MS in the period from 2009 to 2015. The majority of the approved programs are concen-
trated in the Southeast region, mainly in São Paulo, followed by the Northeast and South regions. The 
North and Midwest regions were the least representative in the total amount of the selected programs. 
On the other hand, the Northeast region presented an increment of programs induced by the priority 
given in the published official notices. There was an attempt to organize the distribution and a tendency 
to increase of programs submitted and approved.

KEYWORDS Health human resource training. Internship nonmedical. Education, continuing.
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Introdução 

A heterogeneidade de situações epidemioló-
gicas nas regiões do País e a coexistência das 
condições crônicas com doenças transmissí-
veis exigem uma política de saúde que possa 
lidar com as várias transições em curso, o 
que inclui o direcionamento da formação 
de recursos humanos para esses diversos 
cenários (ARAÚJO, 2012). Ademais, a realidade 
brasileira caracteriza-se pela falta de provi-
mento de profissionais de saúde em diversas 
regiões, somada à dificuldade de fixação 
destes, especialmente em regiões de carên-
cias econômicas e de menor acesso aos bens 
culturais, educacionais e técnico-científicos 
(CECCIM; PINTO, 2007). 

Nesse ambiente, as demandas por dife-
rentes perfis de profissionais visando a um 
cuidado integral tornam as discussões sobre 
a formação multiprofissional cada vez mais 
relevantes (PIERANTONI, 2012). 

O modelo tecnoassistencial vigente vem 
migrando da centralidade em procedimentos 
médicos e curativo tecnicista para procedi-
mentos multiprofissionais com a participa-
ção dos usuários nas condutas (CECCIM; PINTO, 

2007). Esse contexto aponta para o potencial 
indutor das Residências Multiprofissionais 
em Saúde (RMS), as quais consolidaram-se 
como especialização na área da saúde, obje-
tivando promover transformações na forma-
ção dos profissionais em relação ao modelo 
médico-assistencial (SILVA ET AL., 2015). Trata-se 
de um contexto de desafios e dilemas para a 
institucionalização das RMS. 

O Ministério da Saúde (MS), em conformida-
de com a legislação, assume o papel de ordenar 
a formação de recursos humanos (Constituição 
Federal, art. 200, inciso III), devendo atender às 
prioridades de acordo com o perfil epidemio-
lógico e demográfico das regiões brasileiras. 
Desde 2003, a criação da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) 
do MS e, mais tarde, a aprovação da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS) permitiram que inúmeros projetos 

voltados para a formação de recursos humanos 
em saúde fossem viabilizados, objetivando 
tornar a rede pública de saúde um campo de 
ensino-aprendizagem no exercício do trabalho 
(ROSA; LOPES, 2010). 

 A Portaria Interministerial nº 1.077/2009 
criou o Programa Nacional de Bolsas para 
Residências Multiprofissionais e em Área 
Profissional da Saúde (BRASIL, 2009). O MS 
assumiu o papel de regular as RMS por meio 
da criação de vagas para a especialização de 
profissionais da saúde em áreas prioritárias 
para o Sistema Único de Saúde (SUS), reor-
ganizando assim a oferta dessa modalidade 
de formação. Dessa forma, além de atuar no 
movimento de institucionalização e reco-
nhecimento da RMS, o MS tornou-se o res-
ponsável pela ampla linha de financiamento 
desses programas (BRASIL, 2011). Além disso, o 
MS, ao realizar a avaliação e acompanha-
mento das residências que financia, embasa 
o estabelecimento de diretrizes para o pros-
seguimento do investimento nessa modali-
dade de formação.

Enquanto o Ministério da Educação fi-
nancia as bolsas das instituições do sistema 
público federal de ensino superior como os 
hospitais universitários, o MS responsabi-
liza-se pelas bolsas vinculadas a programas 
estratégicos em sua área. Os estados e muni-
cípios financiam diretamente os programas 
desenvolvidos em hospitais e instituições de 
suas respectivas redes, tanto quanto os man-
tenedores privados incumbem-se do paga-
mento das bolsas de residência nos hospitais 
e instituições de saúde privados (BRASIL, 2011).

O Programa Nacional de Bolsas para 
Residências Multiprofissionais e em Área 
Profissional da Saúde objetiva consolidar 
essas Residências enquanto campos de 
atuação estratégicos para o SUS. É financia-
do com os recursos da programação orça-
mentária do MS e desenvolvido em parceria 
com a Coordenação Geral de Residências do 
Departamento de Hospitais e Residências 
da Secretaria de Educação Superior do 
Ministério da Educação (DHR/Sesu/MEC), 
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que, juntos, fazem a convocatória por editais. 
São concedidas bolsas de estudo diretamen-
te aos residentes, e não mais por convênio 
(ARAÚJO, 2009). Assim, o MS afirma seu papel 
no financiamento e legitimação das RMS, 
garantindo sua continuidade por meio dos 
editais de seleção (BRASIL, 2011). 

Sabendo-se que em sistemas universais e 
gratuitos de saúde é de responsabilidade do 
Estado as ações relativas e dirigidas ao pro-
vimento e fixação de profissionais de saúde 
(BRASIL, 2012), estudos que objetivem conhecer 
os efeitos de estratégias de incentivos gover-
namentais tornam-se oportunos. Nessa pers-
pectiva, analisa-se a distribuição da oferta dos 
programas de RMS induzidos pelos editais do 
MS no País, no período de 2009 a 2015. 

Material e métodos 

Trata-se de pesquisa documental de 
caráter descritivo (GIL, 2010) com abordagem 
qualiquantitativa. 

Foram analisados os editais de convocação 
e as portarias de homologação dos progra-
mas de RMS financiados pelo MS no período 
de 2009 a 2015 publicados no Diário Oficial 
da União (DOU), no site http://portal.in.gov.
br/. Embora o financiamento das bolsas de 
RMS seja oriundo de diferentes fontes, con-
sideraram-se apenas os programas financia-
dos pelo MS por meio de editais. 

Nas portarias de homologação do pro-
cesso de seleção, foram analisadas a relação 
dos programas aprovados e sua distribuição 
quanto às regiões e estados. Optou-se por 
excluir os editais e portarias de renovação de 
bolsas de programas já existentes com início 
em 2016, visto que eles foram publicados após 
o período definido para análise deste estudo.

Resultados e discussão

No período de 2009 a 2015, 320 programas 
foram homologados. A primeira experiência 

de implantação datou de 2010, por meio do 
edital de convocação publicado, em 2009, 
pelo MS/SGTES. Nesse ano, 59 novos pro-
gramas foram aprovados nas diferentes 
regiões. Todas as demais portarias estuda-
das apresentaram a relação dos projetos 
selecionados para concessão de bolsas de re-
sidentes, contemplando conjuntamente pro-
gramas novos e ampliação de vagas de RMS 
e em Área Profissional da Saúde. 

A região Sudeste foi a mais contempla-
da em todo o período, tendo 148 programas 
aprovados, representando 46,3% do total de 
homologações (tabela 1). Na primeira por-
taria publicada em 2010, a região Sudeste 
foi responsável por 47,5% dos projetos se-
lecionados; e nos anos de 2012 e 2013, mais 
de 50% das aprovações eram provenientes 
dessa região. Em 2013, o Sudeste teve 54,2% 
de todos os projetos selecionados.

Esse achado reflete o status da região 
Sudeste que, pelo seu desempenho econômi-
co, configura-se como o centro dinâmico do 
mercado de trabalho de saúde no País, o que 
corresponde, em certa medida, à própria dis-
tribuição da capacidade instalada e dos em-
pregos de saúde nessa região (VIEIRA; AMÂNCIO; 

OLIVEIRA, 2004). A má distribuição geográfica 
de provedores de serviços é uma situação 
persistente que tem resistido às mais varia-
das estratégias adotadas para o seu enfren-
tamento pelos governos brasileiros (CAMPOS; 

MACHADO; GIRARDI, 2009). Tal aspecto exige maior 
coordenação entre os sistemas de saúde e as 
instituições de ensino superior que, além de 
prover profissionais qualificados e em quan-
tidade suficiente, devem atentar sobre a di-
versidade e as graves desigualdades do País 
em relação aos indicadores de saúde, objeti-
vando superá-las (DAL POZ; VARELLA; SANTOS, 2015).

Em 2009, primeiro ano de lançamento 
dos editais de convocação, as regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste foram consideradas 
como prioritárias para financiamento. Porém, 
apenas a região Nordeste apresentou um 
número expressivo de programas selecionados, 
logo atrás da região Sudeste, com 20,6% das 
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aprovações em todo o período. Em 2010, 2011 
e 2013, o Nordeste foi a segunda região com 
mais programas em funcionamento, sendo su-
perado, em 2014, quando a região Sul ampliou 
o número de residências aprovadas para 25,5%. 

Os editais de 2009 e 2014 do MS conside-
raram como prioritário o financiamento de 
programas de RMS no Norte e Centro-Oeste, 
todavia, essas regiões foram as que menos 
aprovaram projetos, representando apenas 
10% e 4,4% de todos os programas ofertados no 
período, respectivamente. A região de menor 
desempenho no período foi o Centro-Oeste, 
que, no ano de 2014, apresentou somente 2,9% 

dos programas aprovados no País. 
Esse achado vai ao encontro da oferta de 

educação superior no Brasil, que historicamen-
te se concentra nos grandes centros urbanos, 
com predominância do eixo Sul-Sudeste. 
Quanto à distribuição de matrículas em cursos 
presenciais de ensino superior das redes 
pública e privada do País, as regiões Centro-
Oeste e Norte foram responsáveis, respectiva-
mente, por 9,4% e 6,9% das matrículas no ano 
de 2013, enquanto a região Sudeste concentrou 
47,2%, seguida das regiões Nordeste (20,9%) e 
Sul (15,6%) (BRASIL, 2014; SEMESP, 2015). 

Tabela 1 . Quantitativo de programas de RMS aprovados e financiados pelo MS nos anos de 2010 a 2015 por regiões e estados brasileiros

Região / Estados
Ano

2010/2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Total %

Norte 1 1,7% 6 20,0% 7 8,4% 8 7,8% 10 21,7% 32 10,0%

AC 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

AP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

AM 0 0,0% 0 0,0% 2 2,4% 2 2,0% 4 8,7% 8 2,5%

PA 0 0,0% 6 20,0% 4 4,8% 1 1,0% 2 4,3% 13 4,1%

RO 1 1,7% 0 0,0% 1 1,2% 0 0,0% 3 6,5% 5 1,6%

RR 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,9% 1 2,2% 6 1,9%

Nordeste 16 27,1% 4 13,3% 14 16,9% 24 23,5% 8 17,4% 66 20,6%

PE 7 11,9% 0 0,0% 3 3,6% 11 10,8% 4 8,7% 25 7,8%

CE 4 6,8% 1 3,3% 5 6,0% 7 6,9% 1 2,2% 18 5,6%

BA 2 3,4% 2 6,7% 5 6,0% 2 2,0% 2 4,3% 13 4,1%

PB 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,0% 0 0,0% 2 0,6%

PI 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 2 0,6%

RN 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 2 0,6%

SE 1 1,7% 0 0,0% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,6%

MA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2% 1 0,3%

AL 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3%

Sudeste 28 47,5% 16 53,3% 45 54,2% 41 40,2% 18 39,1% 148 46,3%

SP 14 23,7% 10 33,3% 25 30,1% 35 34,3% 9 19,6% 93 29,1%

MG 9 15,3% 5 16,7% 15 18,1% 2 2,0% 4 8,7% 35 10,9%

RJ 4 6,8% 1 3,3% 5 6,0% 4 3,9% 3 6,5% 17 5,3%

ES 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,3% 3 0,9%
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Embora seja defendido que a criação do 
SUS, com seus arranjos institucionais des-
centralizados, foi o grande fator que im-
pulsionou os avanços na interiorização e 
melhoria da distribuição dos serviços em 
saúde (CAMPOS; MACHADO; GIRARDI, 2009), o País 
ainda se defronta com problemas na distri-
buição geográfica e fixação de profissionais 
de saúde. Diferentes países em todo mundo 
compartilham dos desafios em prover e 
fixar profissionais de saúde. Especialistas 
afirmam, inclusive, que esse será um pro-
blema ainda maior no futuro. Por isso, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estabeleceu, como uma das suas metas, a 
correção do déficit e da má distribuição de 
profissionais de saúde (BRASIL, 2012). 

No caso brasileiro, há consenso de que os 
problemas na distribuição vêm dificultando 
a consolidação do SUS, a expansão e qualifi-
cação da Estratégia Saúde da Família (ESF), 
que ocupa um papel central na reorientação 
do modelo de cuidado e aperfeiçoamento 
das redes de atenção à saúde (OLIVEIRA, 2009).

Diante dessa conjuntura, as ações vol-
tadas para a necessidade de prover e fixar 
profissionais de saúde de forma a favore-
cer, para toda a população, o acesso com 
qualidade aos serviços de atenção à saúde 

tornam-se fundamentais (BRASIL, 2012). Em um 
país de grandes dimensões como o Brasil, as 
necessidades de saúde que se apresentam 
são as mais diversificadas, exigindo dos ges-
tores e formuladores de políticas públicas o 
direcionamento adequado para atender as 
demandas sociais. 

No campo da saúde, a formação dos traba-
lhadores deve alinhar as necessidades espe-
cíficas de cada profissão com o contexto no 
qual se insere, considerando os problemas vi-
venciados pela população assistida, além da-
queles referentes à organização do trabalho. 
As extremas desigualdades na concentração e 
oferta de serviços de saúde são representadas 
pela saturação de médicos e outros profissio-
nais de saúde nas grandes cidades e regiões 
mais ricas do País – e situações de extrema 
privação em regiões remotas, pobres e perifé-
ricas (CAMPOS; MACHADO; GIRARDI, 2009). 

A iniquidade na distribuição regional da 
oferta de cursos de graduação e pós-gradua-
ção na área da saúde também contribui para 
esse quadro. A região Sudeste foi responsável 
por 46,5% dos cursos de graduação e 66,3% 
de pós-graduação existente no País, em 2010 
e 2008 respectivamente. Já a região Norte, 
por apenas 7,3% e 1,2% respectivamente. A 
região Centro-Oeste ofertava 8,9% de cursos 

Tabela 1 . (cont.)

Sul 10 16,9% 3 10,0% 13 15,7% 26 25,5% 8 17,4% 60 18,8%

RS 4 6,8% 2 6,7% 8 9,6% 12 11,8% 4 8,7% 30 9,4%

PR 3 5,1% 0 0,0% 4 4,8% 6 5,9% 2 4,3% 15 4,7%

SC 3 5,1% 1 3,3% 1 1,2% 8 7,8% 2 4,3% 15 4,7%

Centro-Oeste 4 6,8% 1 3,3% 4 4,8% 3 2,9% 2 4,3% 14 4,4%

DF 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

GO 1 1,7% 0 0,0% 3 3,6% 1 1,0% 2 4,3% 7 2,2%

MT 2 3,4% 1 3,3% 0 0,0% 2 2,0% 0 0,0% 5 1,6%

MS 1 1,7% 0 0,0% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,6%

Total Geral 59 100,0% 30 100,0% 83 100,0% 102 100,0% 46 100,0% 320 100,0%

Fonte: Portarias de homologação dos programas de RMS lançadas pelo MS/SGTES, nos anos de 2010 a 2015.
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de graduação em saúde, e a Nordeste, 18,5%. 
A região Sul tinha 18,5% de graduações e 
15,1% de pós-graduações na área da saúde. 

Em condição similar está a oferta de 
vagas nos cursos de graduação nessa área. A 
região Sudeste concentrava, em 2010, 55,7% 
das vagas disponíveis no País, enquanto as 
regiões Norte e Centro-Oeste eram respon-
sáveis, respectivamente, pela oferta de 5,2% 
e 10,1% das vagas de graduação em saúde. 
A região Nordeste oferecia 16,5% das vagas 
nesse ano, enquanto a região Sul ofertava 
12,2%. Embora a oferta de vagas nos cursos 
de graduação em saúde tenha aumentado 
nos últimos anos (316% no período entre 
2000 e 2010), ainda há uma distribuição de-
sigual delas, observada também nos cursos 
de residência (ESTAÇÃO DE TRABALHO IMS/UERJ, 

2012; BARATA, 2008). 
Outras situações além da oferta de pro-

fissionais, como os meios de transporte das 
regiões periféricas, os custos de desloca-
mento e adequação do perfil epidemiológico 
local, apresentam-se como fatores que in-
fluenciam o acesso da população aos serviços 
de saúde. Essa intensa concentração geográ-
fica dos profissionais e dos serviços ofereci-
dos dificulta a concretização dos princípios 
que regem o SUS, particularmente no que se 
refere à universalização, à integralidade e à 
descentralização (MACIEL FILHO, 2007). 

Ao considerar a Residência como fator 
de fixação desses profissionais, os editais do 
MS do Programa Nacional de Bolsas para 
Residências Multiprofissionais e em Área 
Profissional da Saúde assumem a função 
de regular a oferta para áreas consideradas 
prioritárias para o SUS. Essa política busca 
provocar uma redistribuição da oferta de 
vagas; a despeito desse esforço, a análise dos 
dados da tabela 1 aponta que ainda é pouco 
expressiva a redistribuição dos programas de 
RMS pelo País, principalmente nas regiões 
Norte e Centro-Oeste.

A análise da distribuição dos programas 
de RMS aprovados por estados evidenciou 
que a condição do estado de São Paulo de 

mais economicamente desenvolvido do País 
contribui para preservação da desigualdade 
desta modalidade de formação, inclusive, 
em sua região. São Paulo aprovou 29,1% de 
programas de 2010 a 2015, seguido de Minas 
Gerais com 10,9% do conjunto de projetos 
selecionados. O Rio de Janeiro aprovou 5,3% 
dos programas e o Espírito Santo apenas 
0,9%, sendo que de 2012 a 2014 não foram 
observados projetos selecionados nesse 
estado (tabela 1). 

Para Ceccim e Pinto (2007, P. 273), 

o desequilíbrio na oferta de formação e de 
exercício profissional gera graves distorções 
na satisfação e segurança técnica dos traba-
lhadores individuais e na qualidade e garantia 
de assistência eficiente aos usuários. 

Como resposta, a interiorização do tra-
balho deve associar ofertas aos profissio-
nais, mesclando períodos de aprendizagem 
e estudo entre serviços, locais e regiões. 
Também deve regularizar a educação per-
manente em saúde com base locorregional, 
além de mobilizar constantemente práticas 
multiprofissionais e interdisciplinares a fim 
de ampliar o acolhimento assistencial dos 
usuários em sua diversidade e a resolutivi-
dade dos problemas de saúde, individuais ou 
coletivos (CECCIM; PINTO, 2007).

Todos os estados do Nordeste aprovaram 
projetos com bolsas de RMS, sendo que, em 
2014, teve a maior frequência do período com 
24 projetos. Pernambuco aprovou o maior 
número de programas de RMS de 2009 a 
2015 com 7,8% de todos os programas ofer-
tados nessa região. O estado do Ceará parti-
cipou com 5,6%, e a Bahia com 4,1%, ambos 
com programas em funcionamento nos anos 
estudados. No lado oposto, o Maranhão e 
Alagoas tiveram a menor representatividade 
com somente 0,3% de aprovações no período.

O Rio Grande do Sul aprovou a maioria 
dos programas de sua região com 9,4%, 
seguido do Paraná e Santa Catarina, ambos 
com 4,7%. Em 2014, houve incremento de 
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novos programas em toda a região Sul, in-
dicando maior distribuição, embora o Rio 
Grande do Sul tenha concentrado 11,8% 
das aprovações. 

No Norte, em 2012, seis novos programas 
foram aprovados pelo estado do Pará, im-
plicando a elevação do status dessa região, 
tornando-a a segunda com maior oferta 
de programas de RMS no ano (20%). O 
Amazonas, no ano de 2013, contribuiu com 
8,4% dos programas financiados pelo MS, 
e, em 2014, cinco novos programas de re-
sidência foram aprovados pelo Tocantins, 
além de dois no Amazonas e um no Pará. Em 
2015 o Norte passou a ser a segunda região 
com maior número de programas (21,7%), 
sendo os estados do Amazonas, Rondônia, 
Tocantins e Pará os mais representativos no 
período analisado. 

Goiás foi contemplado com 50% dos pro-
gramas aprovados entre 2010 e 2015. Mato 
Grosso apresentou 1,6% das aprovações; e 
Mato Grosso do Sul, 0,6%. Neste os progra-
mas funcionaram somente nos anos de 2010, 
2011 e 2013. O Distrito Federal não apresen-
tou aprovação no período. 

Sabendo-se que os programas de RMS 
têm como eixos norteadores a descentrali-
zação, a regionalização e a interiorização do 
trabalho em saúde, identifica-se que estes 
são uma proposta de formação com poten-
cial para fixação de profissionais em regiões 
onde há restrição de oferta de serviços de 
saúde, fortalecendo os laços de responsabili-
dade com as comunidades. Compreende-se, 
tal como afirma Oliveira (2009), que tal moda-
lidade de formação pode constituir-se como 
potente estratégia desde que esta tenha uma 
distribuição espacial mais equânime. 

Sobre o movimento de desconcentração 
de programas de residência para o Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste, Pierantoni, França 
e Varella (2003) destacam que este vai de en-
contro à disparidade entre oferta e demanda, 
tanto do setor educacional quanto do 
modelo assistencial, presente nessas regiões, 
realçando os desequilíbrios da abertura de 

vagas para a formação e da oferta de postos 
de trabalho. Essa realidade, difícil de ser mo-
dificada em curto e médio prazo, está direta-
mente relacionada com o perfil heterogêneo 
da conformação do País, decorrente de sua 
extensa área geográfica, da densidade popu-
lacional, das diferenças no desenvolvimento 
econômico, entre outros aspectos (PIERANTONI; 

FRANÇA; VARELLA, 2003). 
O investimento ordenado desses progra-

mas é crucial para sua sobrevivência e para a 
afirmação das RMS como parte fundamental 
de uma política de educação dos trabalhado-
res de saúde para o SUS. Nessa perspectiva, 
cumpre salientar que, entre 2006 e 2008, 
foram investidos 133,5 milhões da SGTES 
nas RMS, financiando a formação de 1.487 
profissionais e aumentando de 11 para 24 os 
estados contemplados (ARAÚJO, 2009; HADDAD, 

2009). Observou-se uma ampliação dos recur-
sos destinados a essa modalidade de forma-
ção contribuindo para sua consolidação.

A expansão da oferta compreende duas di-
mensões: a do aumento do número de vagas e 
a da desconcentração da oferta, por meio da 
melhor distribuição pelas cinco regiões bra-
sileiras e pelas zonas urbanas e rurais (BRASIL, 

2014). A análise proposta revelou que houve 
uma tentativa de organização na distribui-
ção dos programas de RMS financiados pelo 
MS no território nacional, pois, nos editais, 
havia esforço de superar as desigualdades 
regionais visando intervir nas distintas rea-
lidades epidemiológicas existentes. Também 
se observou uma tendência ao aumento dos 
programas ofertados.

Contudo, a análise permitiu notar que a 
distribuição dos programas de residência 
financiados pelo MS manteve a tendência 
da concentração de profissionais de saúde 
em grandes centros e regiões (Sudeste e 
Sul). Pierantoni, França e Varella (2003) 
advertem que esse movimento atende 
principalmente a interesses político-eco-
nômicos que nem sempre refletem as ne-
cessidades da população. 

Nesse ambiente, assume-se que os marcos 
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normativos, ao mesmo tempo que podem 
limitar o processo de criação dos progra-
mas, acabam por contribuir no processo de 
sua legitimação como importante estratégia 
de formação dos trabalhadores de saúde. 
Ao realizar a avaliação e acompanhamento 
das residências que financia, o MS acumula 
subsídios capazes de embasar novas diretri-
zes para o prosseguimento do investimento 
nessa modalidade de formação. 

Considerações finais

Originária de um contexto histórico de 
grandes disputas acerca da implantação de 
um modelo de saúde contra-hegemônico, as 
RMS encontraram diversas resistências até 
que fossem consolidadas como parte de uma 
política de educação para os trabalhadores 
do SUS. Estas vêm sendo cada vez mais con-
sideradas como uma importante alternativa 
de formação dos profissionais para o arranjo 
de novos desenhos tecnoassistenciais. 

A maior parte dos programas de RMS apro-
vados nas portarias do MS se concentrou na 
região Sudeste, principalmente no estado de 
São Paulo. Esse fato corrobora o cenário de 
desigualdades regionais, tanto na oferta de gra-
duações e pós-graduações quanto na oferta de 
serviços à população e, consequentemente, na 
disponibilidade de profissionais. 

O MS, por intermédio de seus editais de 
convocação, propõe-se a incentivar a oferta 
de novos programas e continuação dos 
já existentes em áreas que saiam do eixo 
dos grandes centros, colocando as regiões 
Nordeste, Norte e Centro-Oeste como prio-
ritárias para financiamento. Estas duas 
últimas foram as menos representativas na 
quantidade total de programas selecionados. 
No entanto, a região Nordeste apresentou um 
incremento de programas de RMS induzido 
pela prioridade dada nos editais publicados. 

Os programas de RMS são oferecidos 
em um contexto desafiador, haja vista a 
necessidade crescente de reparação dos 
problemas de saúde da população me-
diante recursos proporcionalmente limi-
tados. A formação pelo trabalho qualifica 
o profissional para uma assistência de alta 
resolubilidade e poder transformador da 
realidade local (FIORANO, 2015).

Ao se considerar as RMS como espaços 
de formação com potencial questionador do 
instituído e como dispositivos de educação 
permanente, sua definição como importante 
estratégia dentro de uma política de Estado 
de formação para trabalhadores da saúde 
implica não somente debates pedagógicos, 
mas legitimação política, com constante 
mobilização, inclusive por meio de instru-
mentos legais, para a sustentabilidade e am-
pliação dos programas. s
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RESUMO O objetivo do artigo foi discutir as características da formação em gestão em saúde 
oferecida no Brasil, desde sua origem histórica e de oferta de cursos. O estudo foi realizado 
por meio de um mapeamento de cursos de gestão em saúde, de diferentes níveis de forma-
ção, levantados em sítios institucionais. Os cursos se caracterizam pela diversidade em sua 
denominação, modalidade, categoria administrativa, região e ano de início. O enfrentamento 
do desafio de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) guarda relação com iniciativas de for-
mação de seus gestores. O direcionamento à área hospitalar na graduação e na especialização, 
com predomínio do setor privado, pode ser um limite ao modelo de atenção previsto no SUS.

PALAVRAS-CHAVE Desenvolvimento de pessoal. Cursos. Gestão em saúde. Sistema Único de 
Saúde.

ABSTRACT This article’s objective was to discuss the characteristics of health management 
training offered in Brazil, from its historical origin and the supply of courses. The study involved 
mapping the country’s health management courses at different levels of training, identified on 
institutional sites. The courses display a wide diversity in their nomenclature and other aspects. 
Facing the challenge of managing the Unified Health System (SUS) relates to the initiatives for 
training its administrators. The focus on the hospital area in undergraduate training and in spe-
cialization courses, predominantly in the private sector, may be a limitation for the intended 
model of care in the SUS.

KEYWORDS Staff development. Courses. Health management. Unified Health System.
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Introdução

No presente estudo, cujo objeto é a formação 
em gestão em saúde no Brasil, partiu-se do in-
teresse em discutir as características dessa for-
mação desde sua origem histórica e de oferta de 
cursos. Tomou-se como base a constatação de 
que o contexto político-econômico mais amplo 
apresentou reflexos não apenas na implemen-
tação do Sistema Único de Saúde (SUS), mas 
igualmente na formação dos gestores respon-
sáveis pela sua operacionalização. 

Nos últimos anos, a gestão em saúde vem 
sendo apontada como um dos grandes desafios 
para a consolidação do SUS. Campos (2006), ao 
discorrer sobre a gestão de serviços de saúde, 
chama a atenção para a relação de dependência 
entre a mesma e a política hegemônica em um 
dado período. Na medida em que essa se volta 
ao mercado, predomina o modelo de gestão 
direcionado aos interesses privados, com deci-
sões que atendem às corporações, de médicos, 
de outros profissionais ou de empresários, em 
detrimento dos interesses e necessidades de 
saúde da população.  

Para Rodrigues (2014), as dificuldades da 
gestão encontram-se associadas ao debilita-
mento proposital da burocracia pública, em 
um contexto de predomínio da política neo-
liberal, desenvolvida de forma contraditória 
com a adoção do modelo social-democrata e 
com as políticas de proteção social inscritas 
na Constituição Federal de 1988.

Com a implantação do SUS em 1988, 
o modelo de atenção à saúde proposto 
voltava-se não somente ao desenvolvimento 
de ações preventivas, mas à integralidade, 
equidade e universalidade das ações. Tais 
mudanças não possuíam correspondência, 
entretanto, com os programas de formação 
de gestores, que apresentavam limites como 
a falta de definição do profissional adequa-
do, do desenho curricular e da metodologia, 
da inexistência de docentes preparados para 
esta formação, entre outros (VECINA NETO, 1990).  

A descentralização, que tomou os municí-
pios como centro da política, significou, para 

Silva (2005), a preocupação com o aumento 
da capacidade de gerenciamento do sistema 
de saúde e com a formação de profissionais 
para fazer frente aos novos desafios na con-
dução da política de saúde.

Estudo de Machado, Lima e Baptista (2007) 
destaca que a opção pela descentralização 
da gestão do sistema de saúde para os mu-
nicípios, adotada no SUS, envolveu mudan-
ças nas relações intergovernamentais, com 
alterações significativas no que concerne às 
atribuições dos gestores desse setor. Além 
disso, no que se refere ao nível local, a hete-
rogeneidade da conformação dos municípios 
brasileiros implicaria diferentes capacidades 
de ordem política, institucional e econômica 
por parte dos gestores municipais. 

Pierantoni (2006), no seu trabalho sobre o 
Mestrado Profissional em Administração de 
Saúde, afirma que os sistemas e serviços de 
saúde possuem especificidades e requerem 
a aplicação de diferentes técnicas com base 
em um referencial teórico-prático das áreas 
de administração e planejamento em saúde. 
Nesse sentido, não poderia ser considerada 
uma variante da ‘administração de negócios’. 
A formação na área:

[...] apresenta uma precariedade do ensino 
da administração e organização dos serviços 
de saúde, em diferentes cursos de graduação, 
tanto na área das ciências sociais e da saúde 
quanto em outros setores do conhecimento. 
(PIERANTONI, 2006, P. 125). 

Em decorrência, gestores e profissionais 
vinculados ao mercado de trabalho de presta-
ção de serviços de saúde passaram a buscar os 
cursos de pós-graduação em saúde coletiva, seja 
acadêmico ou profissional. De acordo com Kisil 
(1994), no Brasil, assim como em outros países da 
América Latina, o ensino da denominada admi-
nistração em saúde esteve ligado na sua origem 
aos cursos de formação de sanitaristas.

Ao se considerar a importância da gestão 
no pleno desenvolvimento do SUS e, conse-
quentemente, da formação dos gestores que 
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operam as práticas de saúde no cotidiano dos 
sistemas e serviços, interroga-se sobre quais 
eram as características dessa formação, com 
base em aspectos históricos e de oferta de 
cursos. Assim, desenvolveu-se o presente 
estudo em dois eixos: no primeiro, buscou-se 
conhecer elementos históricos da política de 
formação na área e a sua correspondência 
com a oferta nacional de cursos de gestão em 
saúde, destacando o cenário, os objetivos e 
os agentes envolvidos; no segundo, apresen-
tam-se as principais características da for-
mação em gestão em saúde no Brasil, no que 
se refere às suas diferentes denominações, 
modalidade, categoria administrativa das 
instituições ofertantes, distribuição geográ-
fica, carga horária, grau acadêmico e ano de 
início. Ao final, discorre-se sobre os avanços, 
desafios e perspectivas futuras da formação 
em gestão em saúde no Brasil.

Métodos

O estudo desenvolveu-se em duas etapas. Uma 
primeira, em que se realizou uma revisão não 
extensiva da literatura documental e cientí-
fica. Adotaram-se, como critério de escolha, 
estudos cujo foco eram os componentes da 
história do SUS e da formação em saúde, pu-
blicados entre os anos 1988 a 2015, utilizando 
os termos ‘educação’ and ‘gestão em saúde’, 
cadastrados nos Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 
do Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde (BVS/
Bireme). Essa revisão serviu para conhecer os 
principais documentos relativos à formação, 
bem como as análises sobre o tema realizadas 
pelos autores. Em seguida, para discutir de 
que forma a política de formação se expres-
sou, mapearam-se cursos ativos de gestão em 
saúde, em nível de graduação, sequenciais 
e de pós-graduação lato e stricto sensu, e do 
ensino técnico a partir do levantamento em 
sítios institucionais. O universo analisado é 
de 639 cursos.

O levantamento foi realizado em três 
momentos: no mês de março de 2015, sele-
cionaram-se 180 cursos de graduação, se-
quenciais e 297 cursos de especialização no 
Sistema de Regulação do Ensino Superior 
do Ministério da Educação (e-MEC). Para 
essa busca, utilizou-se os seguintes descri-
tores: Gestão em Saúde; Gestão de Saúde; 
Gestão da Saúde; Gestão de Serviços de 
Saúde; Gestão Hospitalar; Gestão e Saúde; 
Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde e 
Administração Hospitalar.

Em outubro de 2015, selecionaram-se 
dez cursos de mestrado e um de dou-
torado no Portal da Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), nas áreas de conhecimen-
to: Ciências da Saúde, Multidisciplinar e 
Ciências Sociais e Aplicadas. 

Entre fevereiro e março de 2016, selecio-
naram-se 151 cursos de ensino técnico com 
a denominação de Gerência em Saúde, loca-
lizados no Sistema Nacional de Informações 
da Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação (Sistec).

Foram excluídos da seleção os cursos que 
não estavam ativos no momento do levan-
tamento. Os dados foram organizados por 
nome do curso, região de oferta, modalidade, 
carga horária, categoria administrativa das 
instituições e ano de início. Para fins de apre-
sentação e discussão dos resultados, foram 
elaboradas tabelas e gráficos.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 
da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), 
sob o número CAAE 52411416.9.0000.5240.

 Antecedentes da formação 
em gestão em saúde 

O aprimoramento da gestão dos serviços 
públicos, entre eles os serviços de saúde, 
tem sido preocupação em diferentes países. 
Gilles Dussault, em entrevista a Eleonor 
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Conill, Ligia Giovanella e José Freire (2011), 
ressalta que existem diferenças entre os 
países de tradição anglo-saxônica e os 
países de cultura latina. Entre elas, encon-
tra-se a tradição de formação em gestão 
em saúde, assim como o grau de profissio-
nalização e a despolitização da gestão dos 
serviços de saúde, a seleção dos gestores de 
forma autônoma no nível das organizações 
e a menor rotatividade do pessoal dirigente 
quando há troca de ministro ou de diretor 
do hospital.

No Brasil, os conteúdos que poderiam ser 
compreendidos como de cunho administra-
tivo, estavam presentes nos cursos de saúde 
pública oferecidos nas primeiras décadas 
do século XX, por meio do Departamento 
Nacional de Saúde. Para Kisil (1994), com a 
criação das Escolas de Saúde Pública, a partir 
de 1929, ano em que foi criada a Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(USP), introduziram-se na formação do sani-
tarista conteúdos de administração em saúde 
em uma grade curricular que previa a estatís-
tica sanitária, a epidemiologia, o saneamen-
to do meio e a microbiologia. Tal modelo de 
formação teve como influência o ensino das 
Escolas de Saúde Pública dos Estados Unidos. 
O modelo americano foi também a base para 
a organização do primeiro curso de especia-
lização em administração hospitalar, criado 
em 1951, em decorrência da necessidade de 
formar administradores quando da implanta-
ção do Hospital das Clínicas da USP. 

Segundo o mesmo autor, um dos ante-
cedentes da formação em gestão em saúde 
é o Programa de Coordenação e Apoio à 
Educação em Administração de Atenção 
à Saúde na América Latina e Caribe, de 
1979, desenvolvido pela Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas) com o apoio da 
Fundação W. K. Kellogg, e os Programas de 
Administração de Saúde.

Um aspecto relevante é que, na maioria 
das vezes, a procura pelos cursos na área 
partia de iniciativas individuais, como apon-
tado por Ozslak (1995, P. 53): 

A demanda de formação tende a se converter, 
deste modo, no resultado de uma atividade ato-
mizada, onde prevalece a iniciativa individual 
dos funcionários envolvidos para além da neces-
sidade institucional de contar com pessoal capa-
citado. Com poucas exceções, cada funcionário 
determina que conteúdos e orientações são rele-
vantes para incrementar seus conhecimentos e 
tecnologias, buscando para si os provedores que 
possam satisfazer tais inquietudes. 

Com a implementação do SUS, as ini-
ciativas de formação em gestão em saúde, 
diferentemente das décadas anteriores, 
inseriram-se no contexto mais amplo da po-
lítica de saúde, no qual se fazem presentes 
um conjunto de paradigmas, forças sociais 
e interesses, que às vezes são conflitantes e 
contraditórios ou convergentes entre si. 

Mesmo tendo sido explicitado, por meio 
do art. 200. da Constituição Federal, o papel 
do setor saúde de ordenar a formação profis-
sional, e que estabelece que compete ao SUS 

III- ordenar a formação de Recursos Humanos 
na área da saúde; [...] V- incrementar em sua 
área de atuação o desenvolvimento científico 
e tecnológico (BRASIL, 1988, P. 104-105),

a sua efetivação não foi imediata, e o mandato 
de regulamentar parte considerável da forma-
ção e capacitação permaneceu no Ministério 
da Educação. Embora o SUS represente um 
importante mercado de trabalho, apenas recen-
temente sua abordagem foi inserida no ensino 
da área, tanto no nível técnico quanto de gradu-
ação e de pós-graduação (BRASIL, 2003). 

Nessa direção, cumpre ressaltar a criação 
de um conjunto de movimentos, seja de 
âmbito societal ou institucional, que se vol-
taram à articulação do ensino em saúde com 
os serviços como campo de práticas e a efe-
tivação dos princípios e diretrizes do SUS. 
Dentre eles, cita-se a criação da Rede Unida, 
em 1997. Outros marcos históricos apontados 
por Lima et al. (2015), após os anos 2000, foram 
o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças 
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Curriculares nos Cursos de Medicina (Promed), 
os Polos de Capacitação em Saúde da Família e 
as Residências Multiprofissionais e a criação, 
em 2003, da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES), no Ministério 
da Saúde (MS), que teve como o objetivo a 
definição de políticas e programas de forma-
ção profissional para o SUS. Essa Secretaria 
também foi responsável pela implementação 
da Política de Educação Permanente em Saúde 
(Peps), iniciada em 2007 e conduzida a partir 
de instâncias intersetoriais e interinstitucio-
nais permanentes, denominadas Comissões 
Permanentes de Integração Ensino-Serviço 
(Cies). Outras iniciativas, voltadas à reorien-
tação do perfil e da prática dos profissionais 
direcionando-as às necessidades de saúde da 
população ao fortalecimento e consolidação 
do SUS, foram o AprenderSUS, o ProSaúde, o 
PetSaúde e a ProResidência.

No que se refere às Conferências 
Nacionais de Saúde, as diferentes iniciativas 
para a oferta de cursos em gestão em saúde 
convergiram com os momentos da formula-
ção da política. Dos trechos selecionados por 
Ceccim, Armani e Rocha (2002) dos relatórios 
finais, identificaram-se aqueles relativos à 
formação e desenvolvimento dos Recursos 
Humanos (RH) em saúde. Na X Conferência 
Nacional de Saúde, realizada em 1996:

[…] os Ministérios da Saúde e da Educação 
devem estimular a implementação de Progra-
mas de Especialização em Saúde Pública e em 
Gerenciamento de Serviços de Saúde desen-
volvidos pelas universidades em parcerias com 
os governos Estaduais e/ou Municipais. (BRASIL, 

1996 APUD CECCIM; ARMANI; ROCHA, 2002, P. 377).

Um dos cursos que se inserem nessa pers-
pectiva é o Projeto Gerus – Desenvolvimento 
Gerencial de Unidades de Saúde do SUS. 
Desenvolvido em 1997 por meio do estabe-
lecimento de parcerias entre as três esferas 
político-administrativas do SUS, universidades 
e a Opas, com a participação do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems) e do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass), foi previsto 
como um curso de especialização, com carga 
horária mínima de 400 horas. Esse projeto vol-
tou-se para a formação de gerentes de unidades 
de saúde com nível superior. Seu propósito era 
o de atender à demanda crescente de serviços 
de saúde de melhor qualidade, apoiar o proces-
so de descentralização e se constituir como um 
instrumento de reorientação do modelo assis-
tencial (BRASIL, 1997).

No ano 2000, realizou-se a XI Conferência 
Nacional de Saúde, e, no que diz respeito à 
Política Nacional de Recursos Humanos para 
o SUS, algumas das sugestões formuladas se 
referiam à formação de gestores de saúde:

- formar gerentes para o SUS com capacita-
ção em administração pública, envolvendo 
gestores, assessores e dirigentes do SUS.

- garantir a realização de programas de capaci-
tação de gerentes para a gestão de recursos hu-
manos e elaboração de projetos técnicos quanto 
aos sistemas de informação e outros. (BRASIL, 2000 

APUD CECCIM; ARMANI; ROCHA, 2002, P. 379).

Nos anos seguintes à XI Conferência, 
foram oferecidos dois outros cursos em 
consonância com as propostas apresenta-
das acima. O primeiro se refere ao Curso de 
Atualização em Gestão Municipal na Área 
da Saúde. De âmbito nacional, esse curso 
se voltou à capacitação de gestores munici-
pais, tendo em vista o contexto de mudança 
do poder público produzido a partir das 
eleições realizadas no ano 2000. O desenho 
adotado visava ao aprofundamento das in-
formações sobre o SUS no sentido de con-
solidação do processo de descentralização, 
bem como à troca de experiências, à reflexão 
sobre as políticas de saúde a partir do con-
texto político-normativo do SUS e do papel 
dos gestores. A avaliação desse curso possi-
bilitou a construção de uma proposta me-
todológica por um grupo de pesquisadores 
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vinculados ao Instituto de Medicina Social, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Os pesquisadores chamaram a atenção para 
a importância da avaliação sistematizada 
dos processos de capacitação realizados nos 
serviços de saúde e da construção de uma 
cultura avaliativa (PIERANTONI ET AL., 2003).

O segundo foi instituído a partir do ano de 
2006. Trata-se do Programa de Qualificação 
e Estruturação da Gestão do Trabalho e da 
Educação no SUS (ProgeSUS). Assim como 
os demais cursos mencionados anteriormen-
te, foi proposto em parceria entre o MS, ins-
tituições acadêmicas, Conselhos Gestores e a 
Opas. Entre os seus objetivos, estava a quali-
ficação de profissionais da área de gestão do 
trabalho e de gestão de informação no SUS 
para a implementação de modelos de gestão 
do trabalho comprometidos com as políticas 
de saúde (BRASIL, 2006).

A área de RH tem sido enfatizada nas ações 
do MS. No que se refere à formação, desta-
cam-se outros dois cursos, que revelam os 
antecedentes e a importância desse compo-
nente: o Curso de Especialização em Gestão 
e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(CADRHU) e o Curso de Especialização em 
Gestão de Recursos Humanos, este voltado a 
52 gerentes de RH das Secretarias de Estado 
de Saúde e órgãos centrais do MS (BRASIL, 2003). 

Como perspectiva formativa, o mestrado 
profissional foi apontado como iniciativa 
fundamental para a formação em gestão, 
pensado especialmente para as esferas es-
tadual e federal do SUS e para a “produção 
de conhecimento em áreas críticas da gestão 
central do SUS” (BRASIL, 2003, P. 16). Esse mestra-
do, que foi criado pela Capes no ano de 1995, 
partiu da constatação da necessidade de 
formar, além de docentes e pesquisadores, 
profissionais com perfis de alta qualificação 
e produtividade, capazes de refletir e atuar 
criticamente sobre o seu processo de traba-
lho. A previsão era de que a identificação de 
demandas por formação não deveria partir 
apenas dos indivíduos, mas sobretudo das 
instituições (HORTALE ET AL., 2010). 

A importância do mestrado profissional para 
formação de RH estratégicos foi destacada por 
Goldbaum (2006). Em suas reflexões, esse autor 
aponta a adequação do mestrado profissional 
para a formação de quadros adaptados às novas 
necessidades do SUS. Não apenas pela capaci-
dade de responder às necessidades específicas 
de cada um dos níveis de atuação, mas também, 
e com maior destaque, para a formação dos 
responsáveis pela definição e condução das 
grandes diretrizes técnicas dos órgãos do SUS. 
Este último aspecto guarda relação com a capa-
cidade limitada de oferta de programas dessa 
natureza, exigindo a racionalidade da oferta 
e de forma a evitar descontinuidades e restri-
ções na expansão de programas e projetos de 
outra natureza das instituições formadoras. É 
interessante observar que o primeiro curso de 
mestrado profissional foi realizado na área de 
administração em 1998, logo após sua normati-
zação pela Capes. Já na área da saúde pública, 
a Escola Nacional de Saúde Pública, ofereceu, 
em 2002, ao MS o Curso de Gestão de Sistemas 
e Serviços de Saúde (ARTMANN, 2006).

Esses marcos históricos sobre a formação 
em gestão em saúde trouxeram elementos 
para a reflexão sobre a relação entre a for-
mação de gestores e a implementação da 
política de saúde prevista no SUS. A seguir, 
serão discutidas as principais características 
da oferta dos cursos de gestão em saúde no 
Brasil, como resultado dessa política de for-
mação e desenvolvimento dos RH em saúde.

Principais características 
da oferta de cursos de 
gestão em saúde no Brasil

Diversidade e tendência dos cursos 
de gestão em saúde a partir de suas 
denominações

Os cursos de gestão na área da saúde se 
caracterizam pela diversidade de denomi-
nações, principalmente no que se refere à 
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educação de nível superior. Em algumas 
dessas denominações, entretanto, chama a 
atenção a semelhança entre os termos, com 
distinção apenas pelo uso de diferentes pre-
posições. A tabela 1 apresenta a distribuição 
do conjunto desses cursos.

No caso dos cursos de especialização, as 
diferentes denominações podem indicar 
seu foco. Como exemplo, têm-se os cursos 
de ‘gestão em saúde’, que apresentavam 
denominações específicas: saúde coleti-
va, saúde ambiental, saúde mental, saúde 

coletiva indígena, saúde da família, saúde 
do trabalhador e segurança do trabalho, 
saúde da pessoa idosa, saúde na Amazônia, 
da clínica, do sistema prisional, ênfase em 
Perícia Médica, sistemas e serviços de saúde, 
qualidade, acreditação, tecnologia e inova-
ção, informática, hospitalar, entre outros. 
Tais cursos, com início nos anos 2000, es-
pecialmente após o ano de 2010, poderiam 
indicar o caráter transversal da gestão e a 
preocupação de condução da política e das 
práticas de saúde em diferentes áreas. 

Tabela 1. Distribuição por descritor de cursos de habilitação técnica, graduação e sequenciais, especialização, mestrado e doutorado em Gestão

Descritor do curso Habil. téc * % Grad. e seq.** % Esp.** % M*** % D*** % Total

Gestão em Saúde - 1 0,5 106 35,7 - - 107

Gestão em Saúde Ambiental - 2 1 - - - 2

Gestão em Saúde Coletiva - 1 0,5 - - - 1

Gestão em Saúde Coletiva 
Indígena

- 1 0,5 - - - 1

Gestão de Saúde - 2 1 33 11,1 - - 35

Gestão da Saúde - - 23 7,7 - - 23

Gestão de Serviços de Saúde - 3 1,7 16 5,4 2 20 - 21

Gestão de Sistemas e Serviços 
de Saúde

- - 3 1 - - 3

Gestão Hospitalar - 168 93,3 67 22,5 - - 235

Administração Hospitalar - 2 1 49 16,5 - - 51

Gerência em Saúde 151 100 - - - - 151

Gestão da Clínica - - - 1 10 - 1

Gestão da Qualidade em Serviços 
de Saúde

- - - 1 10 - 1

Gestão de Organizações de saúde - - - 1 10 - 1

Gestão de Programas e Serviços 
de Saúde

- - - 1 10 - 1

Gestão de tecnologia e inovação 
em saúde

- - - 1 10 - 1

Políticas e Gestão em Saúde - - - 1 10 - 1

Gestão em Sistemas de Saúde - - - 1 10 - 1

Gestão e Informática em Saúde - - - 1 10 1 100 2

TOTAL 151 100 180 100 297 100 10 100 1 100 639

Fonte: E-MEC, 2015; Plataforma Sucupira, 2015; Site Sistec, 2016.

* Habilitação Técnica: <http://www.sistec.mec.gov.br/>.

** Graduação e Sequenciais e Especialização: <http://emec.mec.gov.br/>.

*** Mestrado e Doutorado: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf;jsessionid=pLY6F5-eMDPG7PSJyQEuRv4B.sucupira-213>.
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O somatório dos cursos de graduação e se-
quenciais que incluem em sua denominação 
gestão hospitalar e administração hospitalar, 
quando comparados com o conjunto de cursos 
com outras denominações, permitiu identifi-
car a predominância da formação em gestão 
voltada à área hospitalar. Eles representam 
94,3% do total dos cursos nesse nível de for-
mação. Quanto aos cursos de especialização, 
observa-se uma mudança nesse percentual, 
mas ainda um direcionamento da formação 
para a área hospitalar, com 42,7% de cursos que 
associam os termos gestão ou administração e o 
termo hospitalar em sua denominação. 

Na graduação e na especialização, o perfil 
de cursos predominantemente voltados para 
a área hospitalar indicaria a manutenção da 
ênfase nos hospitais como locus da atenção 
à saúde. Os cursos de gestão em saúde que 
se voltam a outras áreas como saúde da 
família, saúde mental, saúde ambiental, 
saúde coletiva tiveram início mais recente-
mente. Da graduação, citam-se: o Curso de 
Gestão em Saúde Coletiva, os dois cursos de 
Gestão Ambiental e o Curso de Gestão em 
Saúde Coletiva Indígena. Na especialização, 
só a partir de 2002 surgem cursos voltados 
à gestão da saúde ambiental e gestão da 
saúde da família. Apesar de poderem existir 
cursos com diferentes denominações e com 
oferta legal e regular, que não constem do 
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 
Tecnologia, na consulta a ele, identificou-se 
apenas o curso ‘Gestão Hospitalar’ relacio-
nado com a gestão em saúde (BRASIL, 2010).

Os cursos de formação técnica possuem 
a denominação de ‘gerência em saúde’ e são 
oferecidos por 85 instituições de ensino. 

No mestrado, os dez cursos apresentam 
denominações relacionadas com: a clínica, 
os serviços de saúde, a qualidade em servi-
ços, as organizações de saúde, os programas 
e serviços, a tecnologia e inovação, as polí-
ticas e gestão, os sistemas e informática. O 
único curso de doutorado encontrado está 
credenciado na área Interdisciplinar da 
Capes, com a denominação ‘gestão e infor-
mática em saúde’. 

Concentração ou dispersão? Um 
panorama sobre a oferta de cursos 
de gestão em saúde nas regiões do 
Brasil

A oferta de um mesmo curso pode se dar 
em mais de uma cidade ou estado, como nos 
casos dos cursos a distância. Ao se verificar 
a distribuição dessa oferta de cursos, cons-
tatou-se que há uma distribuição desigual 
nas diferentes regiões do Brasil (tabela 2). 
As Regiões Sudeste e Norte têm, respecti-
vamente, o maior (39,5%) e o menor (10,9%) 
número de oferta de cursos em todos os níveis 
de formação. Na Região Nordeste, existem 
25,5% dos cursos; na Região Sul, 12,8% e na 
Região Centro-Oeste, 11%. A oferta de cursos 
de graduação e sequenciais, entretanto, é 
praticamente idêntica ao se considerar as 
Regiões Sudeste e Nordeste, bem como entre 
as Regiões Centro-Oeste, Sul e Norte.
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Tal fato confirma o estudo de Haddad et 
al. (2008) sobre a formação em saúde no Brasil, 
que se caracteriza por importantes desequi-
líbrios seja na formação e distribuição de 
profissionais, seja na oferta dos cursos técni-
cos de graduação e pós-graduação em saúde.

A maior oferta de cursos de gestão em 
saúde na região Sudeste guarda relação 
com o número expressivo de instituições 
formadoras nessa mesma região. A análise 
do predomínio dos cursos por região, entre-
tanto, deverá ser refinada ao se considerar 
o cruzamento dessa oferta formativa com a 

estruturação institucional do setor saúde e a 
existência de serviços de saúde.

Os cursos de gestão em saúde e as 
modalidades presencial e a distância

Os cursos presenciais predominam em relação 
aos cursos a distância (EAD), tanto nos cursos 
de habilitação técnica (97,3%), de graduação 
e sequenciais (94,5%), quanto nos cursos em 
nível de especialização (91,6%). Os cursos de 
mestrado e doutorado são oferecidos somente 
na modalidade presencial (tabela 3).

Tabela 2. Distribuição da oferta de cursos de gestão por região, descritor e nível de formação

Cursos por região, descritor e nível de formação Habil. téc * Grad. e seq.** Esp.** M*** D*** Total %

Sudeste
gestão hospitalar - 69 66 - - 135

39,5
gestão saúde 105 3 85 6 1 200

Nordeste
gestão hospitalar - 87 48 - 135

25,5
gestão saúde 29 3 47 2 - 81

Sul
gestão hospitalar - 44 25 - - 69

12,8
gestão saúde 10 1 28 1 - 40

Centro-Oeste
gestão hospitalar - 40 18 - - 58

11
gestão saúde 9  2 25 - - 36

Norte
gestão hospitalar - 37 25 - - 62

10,9
gestão saúde 2 2 26 1 - 31

TOTAL 155 288 393 10 1 847 100

Fonte: E-MEC, 2015; Plataforma Sucupira, 2015; Site Sistec, 2016.

* Habilitação Técnica: <http://www.sistec.mec.gov.br/>.

** Graduação e Sequenciais e Especialização: <http://emec.mec.gov.br/>.

*** Mestrado e Doutorado: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf;jsessionid=pLY6F5-eMDPG7PSJyQEuRv4B.sucupira-213>.

Tabela 3. Distribuição dos cursos de gestão por modalidade

Nível de formação / modalidade Habil. téc * % Grad. e seq.** % Esp.** % M*** % D*** % Total

Presencial 147 97,3 170 94,5 250 91,6 10 100 1 100 578

EAD 4 2,7 10 5,5 47 8,4 - - 61

TOTAL 151 100 180 100 297 100 10 100 1 100 639

Fonte: E-MEC, 2015; Plataforma Sucupira, 2015; Site Sistec, 2016.

* Habilitação Técnica: <http://www.sistec.mec.gov.br/>.

** Graduação e Sequenciais e Especialização: <http://emec.mec.gov.br/>.

*** Mestrado e Doutorado: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf;jsessionid=pLY6F5-eMDPG7PSJyQEuRv4B.sucupira-213>.
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Em nível de graduação, dos dez cursos 
nessa modalidade, somente um era oferecido 
por instituição pública. Dos dados disponí-
veis no Sistec, encontraram-se quatro cursos 
de habilitação técnica em gerência em saúde 
na modalidade EAD. Destes, metade são ofe-
recidos por instituições privadas.

Predomínio do privado sobre o públi-
co na formação em gestão em saúde

Constatou-se o expressivo número de 
instituições privadas (tabela 4). Estas 

sobressaem na oferta de cursos nos níveis 
de especialização (88,3%), de graduação 
(83,6%) e de habilitação técnica (57,5%). 
Esse predomínio do setor privado de 
ensino se altera nos cursos de mestrado, 
com participação de 70% de instituições 
públicas. Os cursos de doutorado são ofe-
recidos somente por instituições públi-
cas. Em um olhar mais detalhado sobre a 
modalidade EAD, destaca-se que, dos 47 
cursos ofertados em nível de especializa-
ção, 55,3% eram oferecidos por institui-
ções privadas.

Tabela 4. Distribuição dos cursos por nível de formação e categoria administrativa das instituições

Cursos por nível de formação e categoria 
administrativa da instituição

Habil. 
téc *

%
Grad. e 

seq.**
% Esp.** % M*** % D*** % Total

Privada sem fins lucrativos 28 18,5 75 41,6 103 34,8 3 30 - 209

com fins lucrativos 59 39 76 42 159 53,5 - - 294

não identificado**** 28 18,5 - - - - 28

Subtotal 115 76 151 83,6 262 88,3 3 30 0 0 531

Pública Federal 15 10 20 11 24 8 3 30 1 100 63

Estadual 21 14 - 9 3 4 40 - 34

Municipal - 1 1 2 0,7 - - 3

não informado - 8 4,4 - - - 8

Subtotal 36 24 29 16,4 45 11,7 7 70 1 100 108

TOTAL 151 100 180 100 297 100 10 100 1 100 639

Fonte: E-MEC, 2015; Plataforma Sucupira, 2015; Site Sistec, 2016.

* Habilitação Técnica: <http://www.sistec.mec.gov.br/>.

** Graduação e Sequenciais e Especialização: <http://emec.mec.gov.br/>.

*** Mestrado e Doutorado: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf;jsessionid=pLY6F5-eMDPG7PSJyQEuRv4B.sucupira-213>.

**** não foi possível identificar a categoria administrativa das instituições.

O panorama da forte presença do setor 
privado no ensino superior foi estudado 
por Santos e Guimarães-Iosif (2012). Para as 
autoras, a educação sofre a influência do 
modelo de gestão presente no neoliberalis-
mo. Em decorrência, nas últimas décadas, 
a educação passa a ser alvo de interesses 
mercadológicos por parte de diferentes 
atores nacionais e internacionais, fruto de 
um modelo de governança que tem como 

diretrizes a privatização, a desregulação 
estatal e a redefinição das políticas públicas 
conforme os interesses do mercado.

Início dos cursos de gestão em saúde

Ao se levar em consideração o ano de início 
do funcionamento dos cursos, observou-se 
que, na graduação, o mais antigo na modali-
dade presencial é o Curso de Administração 
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Hospitalar, da Faculdade de Educação 
Superior do Paraná (FESPPR), com início 
em 1983 (tabela 5). Os demais cursos de 
graduação e sequenciais foram oferecidos a 
partir dos anos 2000. Ademais, a partir do 
ano de 2004, o número de cursos de gradu-
ação e sequenciais iniciados a cada ano foi 
crescente até 2009, ano com maior número 
de cursos iniciados. Entre os cursos com 
início em 2009, encontra-se o bacharela-
do em Gestão de Serviços de Saúde, ofer-
tado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Segundo Faria e Silva (2016), 
esse curso surge no contexto do Programa 
de Apoio ao Plano de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais 
(Reuni), do Ministério da Educação, com a 

premissa de antecipar a formação dos ges-
tores do sistema e dos serviços de saúde da 
pós-graduação para o nível de graduação.

No que diz respeito ao período de oferta 
dos cursos técnicos, apenas 15 cursos co-
meçaram entre 2012 e 2015. No entanto, 
devem-se ponderar esses dados dentro de 
seus limites, já que em 60% dos cursos esse 
dado não foi informado.

Observou-se um considerável crescimen-
to de cursos de gestão em saúde nos últimos 
15 anos, especialmente a partir dos anos 
2002. A criação da SGTES pelo MS poderia 
guardar relação com essa realidade e como 
busca de enfrentamento do desafio da gestão 
do SUS, a partir da iniciativa de formação de 
seus gestores.

Tabela 5. Distribuição dos cursos por ano de início e nível de formação

Nível de formação / ano de início 
do curso

Habil. téc * % Grad. e seq.** % Esp.** % M*** % D*** % Total

1983 - 1 0,5 - - - 1

1995-2001 - - 2 0,7 - - 2

2002-2006 - 17 9,4 21 7 - - 38

2007-2011 45 29,8 96 53,3 65 21,9 1 10 - 207

2012-2015 15 10 35 19,4 201 67,7 6 60 1 100 258

não informado 91 60,2 31 17,2 8 2,7 3 30 - 133

TOTAL 151 100 180 100 297 100 10 100 1 100 639

Fonte: E-MEC, 2015; Plataforma Sucupira, 2015; Site Sistec, 2016.

* Habilitação Técnica: <http://www.sistec.mec.gov.br/>.

** Graduação e Sequenciais e Especialização: <http://emec.mec.gov.br/>.

*** Mestrado e Doutorado: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf;jsessionid=pLY6F5-eMDPG7PSJyQEuRv4B.sucupira-213>.

Avanços, desafios e 
perspectivas da formação 
em gestão em saúde

Inúmeras conquistas foram alcançadas em 
relação à formação em gestão em saúde 
no Brasil. Alguns desses avanços foram 

apreendidos a partir do estudo realizado. 
Entre eles, estão a oferta nacional de cursos 
em consonância com a política de saúde pre-
vista no SUS, a concretização de diferentes 
cursos realizados por meio de parcerias in-
terinstitucionais, iniciativas formativas re-
alizadas no contexto do Programa Nacional 
de Capacitação de Gestores Municipais, a in-
tensificação da oferta de cursos de graduação 
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nas universidades federais com o Reuni, a 
formação de significativo contingente de 
ocupantes de cargos dirigentes, fortalecen-
do a gestão descentralizada, a perspectiva 
da importância da avaliação de projetos de 
capacitação com apontamentos para o seu 
aprimoramento, a oferta crescente de cursos 
voltados à gestão em diferentes áreas, como 
os sistemas e serviços de saúde, saúde da 
família, saúde mental, saúde ambiental, au-
ditoria, entre outros, ampliando a oferta para 
além da área hospitalar.

Um conjunto de desafios, entretanto, 
permanece. Quanto aos cursos de pós-
-graduação stricto sensu, verificou-se que 
predominam os cursos de mestrado profis-
sionais, com nove cursos. Apesar desse nível 
de formação ter sido apontado como inicia-
tiva fundamental na Política de Recursos 
Humanos para o SUS, pensado especialmen-
te para os níveis estadual e federal do SUS 
(BRASIL, 2003), a oferta identificada por meio 
do levantamento sugere uma concentração 
e restrição de vagas quando comparada com 
o contingente potencial de gestores do SUS. 
Tal desafio nesse nível de ensino remete, 
ainda, a dificuldades relativas à existência de 
docentes e pesquisadores especializados na 
área da gestão em saúde.

No que se refere à formação técnica, 
chama a atenção que dos 151 cursos encon-
trados, apenas 23,8% são oferecidos por ins-
tituições públicas e, destes, apenas 1,9% são 
ofertados pelas Escolas Técnicas do SUS, que 
são a Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e a Escola Técnica 
de Saúde do Centro de Educação Profissional 
e Tecnológica da Universidade Estadual de 
Montes Claros (ETS/CEPT/Unimontes).

No ano de 2009, o MS lançou o Programa 
de Formação de Profissionais de Nível 
Médio para a Saúde (Profaps), que prevê 
oito áreas técnicas estratégicas prioritárias 
para a educação profissional técnica de nível 
médio na saúde. A área de gestão em saúde 
não está incluída, apesar do expressivo con-
tingente de trabalhadores que atuam nela, 

conforme os dados do Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES/
Datasus), de julho de 2016, que apontam que 
somente as ocupações de assistente técnico 
administrativo e técnico em administração já 
correspondem a um total de 68.156 profissio-
nais. Existem, entretanto, muitas outras ocu-
pações administrativas de nível médio cujos 
profissionais assumem funções em todos os 
níveis do sistema de saúde. A não prioriza-
ção da área de gestão em saúde pelo Profaps 
impacta de forma negativa na manutenção da 
insuficiência da oferta dessa área formativa 
para a qualificação do conjunto dos trabalha-
dores que atuam ou venham a atuar no SUS. 
Outro fator que pode caracterizar a pouca 
ênfase dessa formação é a não exigência de 
capacitação prévia para o ingresso nos postos 
de trabalho na área administrativa do SUS.

Outros desafios referem-se à concentra-
ção dos cursos e aos que, em sua quase to-
talidade, tiveram início nos últimos 15 anos, 
podendo caracterizar a baixa tradição de 
formação na área, o predomínio da oferta 
por instituições privadas e os voltados, nos 
cursos de graduação, quase que exclusiva-
mente para a área de gestão hospitalar. Tais 
cursos de graduação voltados à gestão hos-
pitalar são, na maioria, tecnológicos, na mo-
dalidade presencial (94%) e oferecidos por 
instituições privadas (98%).

Identificou-se, ainda, nos cursos de gra-
duação, uma distinção do grau acadêmi-
co, que é o título conferido pela conclusão 
com sucesso de um curso, ciclo ou etapa de 
estudos superiores, na área hospitalar das 
demais áreas de gestão em saúde. Verificou-
se que a distribuição dos cursos apresentou 
uma significativa diferença ao se tomar sepa-
radamente os cursos com denominações de 
gestão em saúde; gestão de saúde e gestão de 
sistemas de saúde dos cursos denominados 
de gestão hospitalar e de administração hos-
pitalar. Nos primeiros, dos 10 cursos ofereci-
dos (bacharelado, tecnológico, sequencial de 
formação específica e sequencial), 70% deles 
é bacharelado. O mesmo não acontece nos 
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cursos de graduação em gestão hospitalar e 
de administração hospitalar, em que predo-
minam os cursos tecnológicos, ou seja, dos 
170 cursos estudados, 93% são tecnológicos, 
5% sequenciais, 1% é sequencial de formação 
específica e 1% é de bacharelado. 

A diversidade dos cursos de gestão em 
saúde também é evidenciada a partir da carga 
horária dos cursos de graduação e especiali-
zação. Na graduação, predominam os cursos 
com carga horária entre 2.400 e 3.300 horas. 
Nos cursos sequenciais, preconiza-se a carga 
horária mínima de 1.600 horas, conforme o 
Parecer CES (Câmara de Educação Superior) 
968/98, do Conselho Nacional de Educação. 
Todos cursos sequenciais de gestão em saúde 
encontrados atendem a essa determinação.

Dos 297 cursos de especialização, 38% 
possuem a carga horária mínima preconizada 
de 360 horas. Estes são em sua quase totalida-
de oferecidos por instituições privadas e com 
fins lucrativos. Por outro lado, encontraram-
-se 22,5% cursos com carga horária com mais 
de 450 horas. Destas, 73,1% são instituições 
privadas em que 59,1% têm fins lucrativos.

Apesar dos antecedentes históricos reve-
larem uma crescente busca pela integração e 
ampliação da institucionalidade da formação 
em gestão em saúde, a inexistência de uma 
política nacional bem definida e a não exi-
gência de formação na área para ocupação de 
cargos dirigentes e em áreas administrativas 
do SUS impõem limites à efetivação dessa 
institucionalidade. A transformação desse 
cenário encontra-se na base das perspectivas 
futuras de ampliação e consolidação da for-
mação em gestão em saúde, direcionando-a 
para uma gestão pública, de qualidade e em 
consonância com os princípios do SUS.

Considerações finais 

Com a revisão, mesmo que não exaustiva, 
da produção teórica e empírica relacionada 
com o tema da formação em gestão em saúde, 
pôde-se compreender sua inserção em um 

campo mais amplo de discussão e investigação 
no contexto das políticas de saúde e de edu-
cação no Brasil. Caberia investigar como essa 
formação estaria condicionada por uma lógica 
política e econômica predominantemente neo-
liberal e influenciada por instituições multila-
terais e organismos internacionais. 

Com o breve histórico que foi apresenta-
do, fica evidente que o aprimoramento dos 
serviços públicos de saúde, necessário à im-
plementação do SUS, pressupõe a formação 
dos gestores de saúde. Considera-se, entre-
tanto, que ainda que a educação seja tomada 
como fundamental no processo de qualifi-
cação dos serviços públicos de saúde e que 
a gestão seja vista como uma das variáveis 
centrais e um dos grandes desafios do SUS, 
a formação em gestão em saúde ainda não é 
uma política consolidada em nosso meio. 

Na realização do estudo, encontraram-se 
algumas limitações. A falta de dados sobre 
os cursos de habilitação técnica em ‘gerência 
em saúde’ se constituiu em uma limitação do 
estudo. Em relação ao tipo de oferta (subse-
quente, concomitante ou integrado) e ano de 
início, em 62,9% e 60% dos cursos, respec-
tivamente, esse dado não estava disponível 
no Sistec. Outra limitação encontrada diz 
respeito ao fato de que o número de cursos 
de graduação e de especialização pode ter 
sido subdimensionado ao se utilizar como 
fonte documental apenas o e-MEC, conside-
rando que as iniciativas do MS que se voltam 
para cursos de capacitação não estão ali re-
gistradas. Nesse sentido, caberia realizar le-
vantamento futuro de cursos oferecidos por 
instituições como a Fiocruz, a Universidade 
Aberta do Brasil, o MS, entre outros, que não 
constam no e-MEC. 

Estudos futuros podem aprofundar as 
concepções de formação presentes nos 
espaços de formulação da política de saúde e 
seus desdobramentos na oferta de cursos de 
gestão em saúde. Caberia, igualmente, apro-
fundar a reflexão se o atual perfil dos cursos 
de gestão, dado o seu predomínio na área 
hospitalar, especialmente na graduação, e 
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oferecidos por instituições privadas; impac-
tam na substituição do modelo de atenção 
centrado na recuperação da saúde e no 
espaço hospitalar em direção ao modelo de 
atenção universal, integral e equânime pre-
tendido pelo SUS.
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RESUMO Este artigo tem como objetivo verificar a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde 
ante a influência das variações cambiais sobre a dinâmica de importação de medicamentos e 
equipamentos médicos de 1996 a 2014. A hipótese que orientou o trabalho é que as condições 
externas e a política econômica, expressas nas taxas de câmbio, afetam a dinâmica de pro-
dução e inovação do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Conclui que a elasticidade 
da relação entre variação cambial e importação dos segmentos estudados foi relativizada no 
período, consideradas as mudanças ocorridas. Este resultado sugere a importância de dese-
nhar modelos econômicos que incorporem essas variáveis.

PALAVRAS-CHAVE Economia. Importação de produtos. Preço de medicamento. Equipamentos 
e provisões. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT This article is aimed at determining the vulnerability of the Unified Health System 
when subject to the influence of exchange rates variations on the dynamics of drugs and medical 
equipment import from 1996 to 2014. The hypothesis that guided this work is that external condi-
tions and economics policies expressed in exchange rates do affect the dynamics of both produc-
tion and innovation of the Economic-Industrial Complex of Health. It comes to the conclusion 
that, considering changes that took place, the elasticity of the relationship between import and 
exchange rate of the segments analyzed herein was not so heavily affected over the period. This 
result suggests the importance of designing economic models that incorporate those variables.

KEYWORDS Economics. Importation of products. Drug price. Equipment and supplies. Unified 
Health System.
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Introdução

Este artigo tem como objetivo verificar a 
vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS) ante as variações cambiais, de forma 
a dimensionar a magnitude da influência do 
câmbio sobre a dinâmica de importação de 
medicamentos e equipamentos médicos de 
1996 a 2014. As taxas de câmbio têm sido 
objeto de disputa entre economistas que 
as consideram um índice de ajuste para a 
economia de um país, dado o nível de pro-
dutividade da sua força de trabalho que de-
terminaria o saldo da sua balança comercial 
(corrente neoclássica), e outros que a con-
cebem como ferramenta indispensável para 
o desenvolvimento de uma economia mais 
atrasada, buscando a manutenção dos níveis 
de emprego e a criação de vantagens com-
parativas em bens de maior valor agregado 
(corrente pós-keynesiana).

Esse tema ganha maior relevância na saúde 
com a promulgação da Constituição de 1988, 
que estabeleceu seu acesso como um direito 
de todos e dever do Estado, criando, para 
esse fim, o SUS. Além de se tornar um ele-
mento estruturante do Estado do bem-estar 
social, pelo entendimento do acesso à saúde 
como uma liberdade substantiva e condição 
necessária para uma sociedade mais justa, o 
SUS, no contexto atual, busca responder às 
exigências de uma população cujo percentu-
al de idosos se eleva e combater novas epide-
mias relacionadas com as características do 
desenvolvimento socioeconômico brasileiro 
e da intensificação da globalização. 

A expansão do acesso observado desde 
então trouxe consigo resultados importantes 
para o bem-estar da população e veio acom-
panhada de crescente elevação nos gastos em 
saúde. Também no Brasil, há um aumento 
da incorporação tecnológica na saúde e, nos 
últimos anos, tem crescido a participação dos 
dispêndios com medicamentos e equipamentos 
médicos no total do orçamento do setor. A base 
produtiva nacional da saúde, ou o Complexo 
Econômico-Industrial da Saúde (Ceis) – que 

envolve base industrial e de serviços –, tem 
na taxa de câmbio um fator de grande impor-
tância para a manutenção do seu desempenho 
(GADELHA, 2006), justamente pela falta de compe-
titividade da produção nacional de bens de alto 
valor agregado, inibindo a capacidade de o País 
substituir essas importações quando o preço 
relativo delas aumenta. 

Dada a crescente importância da tecno-
logia nos gastos de saúde e a fragilidade da 
capacidade produtiva nacional, evidencia-se 
a importância do entendimento da relação 
dessas duas variáveis (importação e câmbio), 
em especial ao se considerar o modelo polí-
tico institucional do SUS, que garante a pres-
tação de serviços universais, equânimes e 
integrais. A relevância dessa relação também 
aponta para a necessidade de uma abordagem 
sistêmica quando se observa os condicionan-
tes sociais e econômicos envolvidos na saúde.

Utilizou-se dos dados da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM), disponíveis 
no Sistema de Informações de Comércio 
Exterior via Internet (AliceWeb), visando 
mensurar a importância da relação entre im-
portação e câmbio nos medicamentos e equi-
pamentos de saúde. A seleção de NCMs nos 
segmentos de medicamentos e equipamentos 
médicos segue a metodologia adotada pelo 
Grupo de Inovação em Saúde (GIS/Ensp/
Fiocruz – Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz), que 
coleta, sistematiza e analisa os dados de co-
mércio exterior na área da saúde. Tal método 
constitui a principal referência para estimati-
va do deficit comercial nos segmentos ligados 
ao complexo da saúde. As importações são 
apresentadas como despesas agregadas, FOB 
( free on board), não discriminando quantida-
des, pois elas não estão disponíveis para todos 
os bens importados que fazem parte dos 
valores agregados das importações de equipa-
mentos médicos e de medicamentos. 

O texto contém seis partes: a segunda, 
após a introdução, apresenta o processo de 
liberalização econômica no Brasil e suas in-
fluências sobre o campo da saúde; a terceira 
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parte discorre sobre as características do 
setor de medicamentos e sobre as políticas 
que foram nele implementadas ao longo do 
período analisado; a quarta avalia as impor-
tações de equipamentos médicos e como a 
evolução tecnológica no setor afetou o País, 
e o seu papel na cadeia produtiva global; a 
quinta analisa a elasticidade entre a taxa de 
câmbio e das importações, comparando-se 
as importações totais com aquelas dos me-
dicamentos e de equipamentos médicos; por 
fim, tecem-se algumas considerações finais. 

A liberalização da 
economia, a taxa cambial e a 
saúde

Os Estados nacionais costumam divergir 
quanto ao grau e à forma da abertura das 
suas economias ao comércio internacional, 
decidindo entre diferentes regimes cambiais 
e políticas que afetam diretamente as impor-
tações. Como essas são decisões políticas, 
ainda que sustentadas pela respectiva teoria 
econômica, torna-se possível definir um mo-
vimento que busca uma menor intervenção 
do Estado nos mercados como o de liberali-
zação da economia (CASTELAN, 2010).

No Brasil, esse processo se inicia durante 
a redemocratização pós-ditadura militar, 
com o governo Sarney que considerava pro-
blemática a relação do sistema de proteção 
industrial com o nível de competitividade 
nacional. Sua visão era a de que a econo-
mia brasileira deveria ser gradativamente 
exposta à competição externa, como forma 
de modernizá-la por meio do desenvolvi-
mento tecnológico das indústrias nacionais. 
A partir de 1988, implementou-se uma políti-
ca de importação com o objetivo de acirrar a 
competição externa, visando a uma alocação 
mais eficiente de recursos. Houve, nesse ano, 
a Reforma da Tarifa Aduaneira que implicou 
redução de tarifas (CASTELAN, 2010). 

A liberalização econômica se consolidou 

no governo Collor, com o anúncio, em março 
de 1990, de medidas que flexibilizaram o 
regime cambial – ao suspender as restrições 
à importação de uma lista de 1.300 produtos 
e criar regimes especiais de importação. Em 
1993, conclui-se o processo de liberalização 
comercial unilateral no Brasil, iniciada no 
final da década de 1980 (KUME; PIANI; SOUZA, 2003).

O Plano Real foi introduzido no governo 
Itamar em 1994, ao qual seguiu-se uma maior 
abertura comercial, necessária para controlar 
a inflação por meio da contenção dos preços 
domésticos de produtos pela competição com 
similares importáveis. No período, observou-se 
redução das alíquotas do imposto de importa-
ção, em especial no caso dos insumos e bens de 
consumo (KUME; PIANI; SOUZA 2003). 

O governo de Fernando Henrique Cardoso 
apresentou uma maior estabilidade tarifária, 
relacionada com uma perda de autonomia 
consequente à aplicação da tarifa externa 
comum (TEC) do Mercosul. Além de adotar 
mecanismos como a exigência de pagamentos 
à vista nas importações financiadas com prazo 
inferior a um ano, em 1997, o governo aumen-
tou temporariamente as tarifas em três pontos 
percentuais visando reduzir o deficit em tran-
sações correntes por ocasião da crise financeira 
internacional (KUME; PIANI; SOUZA, 2003). 

O governo Lula introduziu mudanças na 
orientação da política comercial brasileira para 
adaptá-la aos novos objetivos e prioridades da 
política externa e interna (VEIGA; RIOS, 2015). Entre 
elas, consta a elaboração, em 2004, da Política 
Industrial, Tecnológica e de Comércio exterior 
(PITCE), proposta para articular linhas de ação 
horizontais, opções estratégicas e atividades 
portadoras de futuro. O seu objetivo era pro-
porcionar ao Brasil uma melhor inserção no 
comércio internacional, estimulando os setores 
nos quais o País teria maior capacidade ou 
necessidade de desenvolver vantagens com-
petitivas, privilegiando-se um maior ativismo 
nas negociações bilaterais com os países do Sul 
(GADELHA, 2006). 

A despeito dos esforços empreendidos, 
durante o segundo mandato do governo 
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Lula, ocorreu uma queda nas exportações 
brasileiras, consequente à crise internacio-
nal e à valorização do real com seus efeitos 
inclusive nas importações, que cresceram 
substantivamente no período. Em decor-
rência, foram tomadas algumas medidas não 
tarifárias, a exemplo do aumento do número 
de produtos sujeitos a direitos antidumping, 
da exigência de conteúdo local para acesso a 
benefícios fiscais e creditícios e de preferên-
cias para empresas brasileiras em compras 
governamentais. Mais tarde, em 2012, foi 
implementado o aumento sobre os encar-
gos do Programa de Integração Social (PIS) 
e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) sobre os produ-
tos importados (VEIGA; RIOS, 2015).

Desde o início do seu mandato, o governo 
Dilma se preocupou com os financiamentos 
à exportação como forma de compensar os 
crescentes deficits comerciais (VEIGA; RIOS; 

NAIDIN, 2013). Em 2011, os pedidos por proteção 
da indústria brasileira aumentaram com as 
importações. A primeira medida do governo, 
nesse sentido, foi lançar o Plano Brasil Maior 
(PBM), com o objetivo de reforçar os meca-
nismos de defesa comercial. 

Mais do que por meio de mecanismos de pro-
teção contra importações, a discriminação 
em favor da produção doméstica foi operacio-
nalizada, no PBM, por medidas de estímulo às 
exportações e aos investimentos e pela ado-
ção de preferências a produtos nacionais nas 
compras governamentais de bens e serviços. 
Nessa mesma linha, o PBM intensificou o uso 
de mecanismos direcionados ao aumento do 
conteúdo nacional dos produtos industriais, 
como o condicionamento de concessão de in-
centivos fiscais e creditícios ao atendimento 
de determinado grau de conteúdo doméstico. 
Essa característica tornou-se ainda mais evi-
dente com o anúncio, em setembro de 2011, 
das medidas de apoio ao setor automobilísti-
co, que dariam origem, em 2012, ao novo re-
gime automotivo. (VEIGA; RIOS; NAIDIN, 2013, P. 19).

As medidas do PBM para proteger a in-
dústria nacional foram efetivadas no segundo 
semestre de 2011. Por sua vez, a política de 
defesa comercial, que até então era acionada 
por meio de medidas antidumping, fortaleceu-
-se em 2012, quando o Mercosul autorizou a 
elevação temporária das alíquotas do imposto 
de importação para os seus membros. Cem pro-
dutos tiveram as suas tarifas aumentadas signi-
ficativamente, passando de 13,7% para 23,6% 
em média, sendo que a maior parte deles eram 
insumos e bens de capital. Ademais, a despeito 
de visar proteger a indústria local, não logrou 
tal resultado (VEIGA; RIOS, 2015). 

Conforme visto, desde o final da década de 
1980, houve um movimento liberalizante na 
economia, de forma a abrir o País para as im-
portações e para os investimentos externos, 
submetendo a economia nacional a uma maior 
competição e diminuindo o papel do Estado, 
cujos serviços seriam ofertados por agentes 
privados, em muitos casos estrangeiros ou in-
termediários nacionais de produtos acabados 
ou semiacabados importados. Alguns esforços 
no sentido de inserir o Brasil nas cadeias globais 
de produção foram realizados, normalmente 
por intermédio de concessões tributárias, jus-
tificadas pela ideia de favorecimento das indús-
trias nascentes consideradas importantes para 
uma inserção vantajosa. A despeito de todos os 
esforços, observou-se no período um significa-
tivo crescimento das importações, inclusive na 
indústria de transformação.

A intensificação da liberalização comer-
cial sem uma economia e base produtiva 
nacional madura trouxe impactos diversos. 
Sob o ponto de vista da saúde, é importante 
mencionar que, desde a implementação do 
SUS – cujas bases foram lançadas ainda em 
1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde 
(CNS), e que teve sua institucionalização na 
Constituição Federal de 1988 e nas leis orgâ-
nicas da saúde, dois anos depois –, observa-se 
importante expansão dos serviços e iniciativas 
envolvidas na prestação, prevenção e promoção 
de uma saúde universal, integral e equânime, o 
que implicou maiores gastos públicos.
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Ressalte-se que, no período analisado, 
os sistemas universais em todo o mundo 
começam a pôr em xeque sua sustentabilida-
de decorrente, sobretudo, do envelhecimen-
to da população associado a um novo perfil 
epidemiológico e a uma crescente incorpo-
ração tecnológica na saúde. Adicionalmente, 
a intensificação do processo geopolítico de 
globalização apresentou novos desafios à 
saúde coletiva, ao mesmo tempo que expli-
cita as desigualdades de acesso em todo o 
mundo e a concentração dos recursos de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), para 
citar alguns exemplos. 

O porte populacional do Brasil, conjuga-
do ao novo modelo político institucional do 
SUS, chamava a atenção, desde sua gênese, 
para as ameaças decorrentes da falta de au-
tonomia produtiva traduzidas na dependên-
cia externa de insumos e produtos essenciais 
para a atenção à saúde, conforme relato no 
Relatório final da VIII CNS. Além disso, a 
liberalização da economia teve repercussão 
adicional na saúde por meio do crescimen-
to na oferta de planos de seguro privados e 
hospitais particulares, que também foram 
responsáveis pelos altos níveis de importa-
ções no período mediante suas demandas 
por equipamentos de ponta e medicamentos, 
muitos dos quais importados. 

Desse modo, a saúde observou um cres-
cimento das suas importações tanto por 
conta do setor público quanto do privado, 
em meio a uma conjuntura de elevação do 
grau de complexidade dos medicamentos 
e equipamentos médicos em contraponto à 
ausência de uma base endógena de produção 
e inovação brasileira, resultando na crescen-
te incapacidade nacional de atender a uma 
demanda que aumenta quantitativa e quali-
tativamente (GADELHA ET AL., 2012). 

Diversas iniciativas foram tomadas para 
o fortalecimento dessa base produtiva con-
forme análises de Maldonado (2015) e Vargas 
(2015). Esses estudos concluem que, a despeito 
de prioridade recebida pelo setor, ele seguiu, 
assim como os demais, dependente de 

importações, o que pode ser observado pelo 
crescimento do deficit comercial da saúde 
que passou de US$ 3,2 bilhões em 1996 para 
US$ 11,5 bilhões em 2014. 

Essa realidade aponta para a fragilidade 
do SUS, responsável pela atenção de uma 
população que depende exclusivamente dele 
em sua ampla maioria (74%) (ANS, 2015) e para, 
mantidas constantes as demais variáveis, 
um potencial crescimento da influência do 
câmbio sobre o acesso aos produtos e insumos 
de saúde. De acordo com Gadelha (2006),

Qualquer movimento na taxa cambial pode 
levar a uma explosão do gasto em saúde ou 
com as importações. Sob uma determina-
da conjuntura, a desvalorização do câmbio, 
ao menos num primeiro momento, antes de 
gerar seus efeitos na redução das aquisições 
externas e no aumento das exportações, pode 
levar a uma pressão nos gastos de saúde 
(encarecimento em reais das importações) 
incompatível com as disponibilidades orça-
mentárias. (GADELHA, 2006, P. 18).

Ou seja, o modelo econômico de ajusta-
mento externo e interno teria grande in-
fluência sobre as ações de saúde, atuando 
diretamente, e primeiramente, nas importa-
ções do setor.

Histórico das importações 
de medicamentos no Brasil

A demanda por medicamentos está dire-
tamente relacionada com o nível de renda 
da população; e depende de outros fatores 
como o seu alto grau de especificidade e 
a qualidade da troca de informação entre 
médicos e pacientes, uma vez que os consu-
midores ignoram as possibilidades de subs-
tituição dos medicamentos prescritos (PRADO, 

2008). A assimetria de informações e também 
a prioridade dada pelo público para esse tipo 
de gasto implicam que ele possui uma baixa 
elasticidade-preço, reforçando o poder de 
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mercado e as possibilidades de obtenção de 
lucros elevados pelos laboratórios. 

Essa característica é variável a depender 
dos diferentes níveis de renda, sendo mais 
marcante para aquela de maior poder aqui-
sitivo, uma vez que opta pelos tratamentos 
mais caros e, teoricamente, mais eficazes. Os 
pacientes com renda intermediária, por sua 
vez, estão mais propensos a buscar outros 
tratamentos ou medicamentos em razão da 
variação nos valores dos produtos, entre-
tanto o desconhecimento de alternativas 
disponíveis no mercado os tornam apenas 
um pouco mais sensíveis a essas variações, 
mantendo ainda uma baixa elasticidade-pre-
ço. Por sua vez, os mais pobres também são 
pouco afetados por essa oscilação, uma vez 
que dependem essencialmente dos medica-
mentos distribuídos pelo governo. 

No decorrer das últimas décadas, a indús-
tria farmacêutica global conheceu um cres-
cimento significativo marcado, entre outros 
aspectos, por concentração industrial, lucros 
elevados e combinação de crescimento no 
consumo de medicamentos com aumento de 
preços. Na raiz desse processo, encontra-se 
uma combinação de novas oportunidades e 
desafios. No que se refere às oportunidades, 
destaca-se a exploração de novos caminhos 
científicos e tecnológicos particularmente 
no tocante ao impacto potencial da biotec-
nologia. Ressalte-se também a existência 
de diversas iniciativas no âmbito das po-
líticas de Ciência e Tecnologia (C&T) de 
reforço das capacitações inovativas nacio-
nais e, com especial destaque, a entrada em 
vigor do Acordo de Propriedade Intelectual 
(Trips) no âmbito da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), na década de 1990, que 
implicou o reconhecimento de patentes far-
macêuticas por um grande número de países, 
entre eles o Brasil (GADELHA ET AL., 2012). Dentre 
os desafios, cabe destacar a crescente pressão 
competitiva associada aos medicamentos ge-
néricos diante de um cenário de expiração de 
patentes de medicamentos líderes de venda; 
além do aumento na pressão pelo controle 

com gastos públicos em saúde nos países 
desenvolvidos que teve como resultado a 
discussão e adoção de políticas públicas na 
área, visando à redução dos preços dos me-
dicamentos; e também o efeito combinado 
da nova abordagem de C&T com o novo am-
biente regulatório, que implicou em custos de 
P&D crescentes (VARGAS ET AL., 2013).

As principais empresas farmacêuticas 
globais responderam a esses desafios ado-
tando, entre outras estratégias: sistemas de 
controle que combinavam centralização do 
processo decisório com descentralização 
mundial de atividades produtivas e de P&D; 
economias de escala e de escopo globais me-
diante aquisições e fusões; diversificação das 
empresas que passaram a produzir genéricos 
e produtos não éticos; alavancagem de seus 
recursos de marketing e distribuição por 
meio da aquisição externa de tecnologia via 
acordos de licenciamento, contratos de P&D, 
joint-ventures, alianças e, no caso de empre-
sas de biotecnologia, muitas vezes, aquisição 
propriamente dita. Entretanto, esse reposi-
cionamento estratégico não mudou, na es-
sência, a estrutura da indústria nem o padrão 
de competição vigente. 

No Brasil, um importante marco de 
mudança na indústria farmacêutica nacio-
nal foram os anos 1990, com o processo da 
abertura da economia em um contexto in-
ternacional de aceleração do processo de 
globalização produtiva e financeira (PRADO, 

2008). Radaelli (2003) afirma que a indústria 
farmacêutica teria sido a mais afetada pelas 
mudanças, tanto pelas condições macroe-
conômicas citadas como pela eliminação do 
controle de preços, inclusão dos produtos 
farmacêuticos na legislação patentária e in-
trodução dos genéricos no mercado. 

O ambiente regulatório brasileiro 
passou por grandes mudanças com a Lei de 
Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), 
que passou a vigorar em maio de 1997, regu-
lando inclusive todos os temas relacionados 
com a concessão de patentes (TEIXEIRA, 2014). 
Essa lei teve influência sobre os preços dos 
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medicamentos, uma vez que as empresas de-
tentoras de produtos protegidos por privilé-
gios patentários os vendiam a preços muito 
elevados ao longo da sua vigência, agindo 
dentro da lógica do monopolista. Por essa 
razão, mesmo com a estabilidade monetária 
propiciada pelo Plano Real e pelo aumento 
de renda real, a maioria dos brasileiros – 
aqueles de baixo poder aquisitivo – conti-
nuou a ter limitado acesso a medicamentos 
e, portanto, ao direito integral à saúde e a um 
maior bem-estar social (PRADO, 2008). 

O perfil da indústria local, com marcante 
presença de subsidiárias das multinacionais, 
reflete uma dinâmica de funcionamento atrela-
da à indústria farmacêutica internacional sem, 
entretanto, internalizar uma estrutura produ-
tiva e tecnológica completa, conforme vigente 
nos países mais desenvolvidos. Em decorrên-
cia, vigora no País estruturas de produção e 
comercialização centradas na produção de 
medicamentos, não se observando processos 
de integração, salvo raras exceções, para a área 
de fármacos e, muito menos, para atividades de 
P&D (GADELHA, 2006).

Na década de 1970, o Brasil já representa-
va o principal mercado latino-americano e 
o sétimo mercado mundial em contexto no 
qual a oferta interna de medicamentos pra-
ticamente supria todo o mercado nacional, 
porém com elevada dependência da impor-
tação de insumos farmoquímicos (fármacos 
e intermediários de síntese). Nos anos de 
1980, em que pese a manutenção do quadro 
geral da indústria farmacêutica, e mesmo a 
ampliação da participação de empresas es-
trangeiras no mercado nacional que sobe de 
77% (na década de 1970) para 85% (GADELHA, 

1990), verificou-se o surgimento de algumas 
iniciativas voltadas ao aumento da produ-
ção local de fármacos: política de compras 
do Ministério da Saúde, mecanismos de 
proteção do mercado nacional via restrição 
às importações e a própria Lei de Patentes 
vigente à época que viabilizava mecanismos 
de reprodução de processos tecnológicos na 
área de fármacos.

O processo de liberalização comercial, 
abertura econômica e desregulamentação 
de mercados na década de 1990, descrito 
anteriormente, levaram àquelas iniciativas 
que apontavam para mudanças estruturais 
da indústria a serem abortadas. A indústria 
farmacêutica brasileira tornou-se fortemen-
te dependente de importações, que foram 
privilegiadas em detrimento da produção 
doméstica. Ademais, no âmbito das estra-
tégias globais das empresas multinacionais, 
unidades farmoquímicas foram desativadas, 
tendo-se optado pela importação da matriz 
ou de outras subsidiárias (VARGAS ET AL., 2012). 

Em janeiro de 1999, criou-se a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que ampliou a fiscalização do controle de 
qualidade dos medicamentos e monito-
ramento dos preços dos produtos para a 
saúde, além de estabelecer as pré-condi-
ções para eventuais incrementos das ex-
portações ao conformar os seus padrões 
com os internacionais (PALMEIRA FILHO; PAN, 

2003). A posteriori, entrou em vigor a Lei 
dos Genéricos, a qual veio não sem reação 
da indústria farmacêutica e também por 
parte dos varejistas. Por serem substitutos 
mais baratos que o medicamento original, 
uma vez que os seus custos não envolvem 
investimentos vultuosos e de risco, sua 
produção contribuiu para o crescimento 
das empresas nacionais, com o número 
desses laboratórios passando de 8 em 
2000 para 101 em 2008 (TEIXEIRA, 2014).

Em 2014, o mercado farmacêutico bra-
sileiro ocupava a oitava posição no ranking 
internacional de vendas globais da indústria 
farmacêutica e contava com um faturamento 
da ordem de R$ 65,8 bilhões. Apesar do claro 
predomínio das grandes empresas multina-
cionais, que dominam o mercado nacional 
em diferentes segmentos e classes terapêu-
ticas, verificou-se um aumento na partici-
pação de empresas nacionais no mercado ao 
longo da década de 2000. Tal crescimento 
está diretamente associado ao aumento dos 
gastos públicos no setor de saúde realizado 
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nos últimos anos e também pela consolida-
ção dos medicamentos genéricos, que re-
presentam a maior parte da produção das 
empresas nacionais (VARGAS ET AL., 2016). 

Não obstante esses avanços, as empresas 
nacionais de fármacos e medicamentos ainda 
apresentam um porte reduzido comparati-
vamente aos conglomerados multinacionais 
e uma inserção incipiente em nichos de pro-
dutos de maior valor agregado, particular-
mente no caso de fármacos e medicamentos 
produzidos a partir de rotas biotecnológicas. 

Esse segmento responde por uma par-
ticipação elevada no deficit da balança 
comercial do País, o que está relacionado 
com diversos fatores, entre eles gargalos 
estruturais na cadeia produtiva, particu-
larmente no tocante à produção nacional 
de fármacos. Se por um lado a recente re-
tomada do crescimento do setor farmacêu-
tico, fomentada pela expansão do mercado 
de genéricos, viabilizou o fortalecimento 
das empresas nacionais, por outro serviu 
de estímulo para a entrada dos grandes 
laboratórios farmacêuticos multinacio-
nais, por meio da aquisição de empresas 
locais. Por fim, essas empresas nacionais 
apresentam investimentos reduzidos em 
atividades inovativas e de P&D compara-
tivamente ao padrão internacional (VARGAS 

ET AL., 2012). 
Em síntese, o período de 1996 a 2014 foi 

rico em reformas no setor farmacêutico, 
que afetaram de forma direta ou indireta 
as importações de medicamentos do País, e 
também de oportunidades, perdidas, como 
a entrada de países como a Índia e China 
nesse mercado fizeram comprovar. As inú-
meras, e em alguns casos drásticas, variações 
cambiais além de influenciar diretamente 
nos preços dos produtos importados, e desse 
modo, a princípio, na sua demanda e no 
valor total das importações, também servi-
ram para justificar a realização de algumas 
dessas reformas, como aquelas que busca-
ram sanar o problema de uma balança co-
mercial deficitária. 

Histórico das importações 
de equipamentos médicos 
no Brasil 

A demanda por equipamentos de saúde no 
Brasil está relacionada com o desafio de se 
possuir um sistema universal de saúde que 
atende a mais de 200 milhões de pessoas, 
com uma organização político-territorial 
baseada nos princípios da descentralização 
do poder decisório, da responsabilidade e 
dos recursos entre os entes da federação e da 
regionalização do atendimento. A descentra-
lização da gestão e dos recursos dos serviços 
públicos de saúde afetam a indústria de equi-
pamentos médicos ao dispersar a demanda 
em um grande número de instituições, como 
secretarias estaduais e municipais, onde 
cada órgão realiza suas compras por meio 
de licitações próprias. Hospitais públicos e 
entidades filantrópicas, ademais, ao se be-
neficiarem de tratamentos tributários dife-
renciados, realizam suas próprias aquisições 
optando, invariavelmente, pela importação 
de produtos. Na saúde privada, a eleva-
ção da renda média e melhor distribuição 
desta permitiram o crescimento dos planos 
de saúde, sendo que o número de usuários 
chegou a dobrar entre 2000 e 2012, passando 
de 25 milhões para 50 milhões. Esse cresci-
mento exerce forte influência na demanda 
por equipamentos médicos, em particular 
naquela por produtos inovadores (LANDIM ET 

AL., 2013), em especial porque os canais de co-
mercialização desta indústria são 65% priva-
dos (GUTIERREZ; ALEXANDRE, 2004).

A indústria brasileira de produtos médicos 
surgiu na década de 1950 e alcançou o seu 
ápice nos anos 1970. Nas últimas três décadas, 
transformações no cenário nacional e interna-
cional trouxeram novos desafios à indústria. A 
abertura de mercado, nos anos 1990, promoveu 
o surgimento de um novo ambiente concor-
rencial, ocasionando uma crescente depen-
dência do País em relação às importações de 
equipamentos, sobretudo, de maior densidade 
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tecnológica. Uma série de produtos que havia 
sido incorporada à produção local nas décadas 
anteriores deixa de ser produzida no Brasil, 
como, por exemplo, marcapassos implantáveis 
e aparelhos de laboratório mais complexos ou 
mesmo equipamentos radiológicos em face da 
falta de competitividade perante as multinacio-
nais (MANFREDINI, 2006). 

É importante destacar que se por um lado 
novos fatores regulatório-econômicos torna-
ram mais árdua a expansão da indústria, por 
outro induziram uma significativa melhora na 
qualidade das tecnologias fabricadas no País. A 
regulação do mercado iniciada pelo Ministério 
da Saúde em 1992 e seus desdobramentos ca-
talisados pela Anvisa trouxeram à tona novos 
conceitos e a exigência de atendimento a 
padrões mínimos de qualidade.

Esses aspectos, associados ao crescimen-
to da demanda interna, à ampliação do SUS e 
ao peso da demanda pública nesse mercado, 
foram responsáveis pela significativa expan-
são da indústria a partir da segunda metade 
da década de 1990. Nesse contexto, assistiu-se 
a um marcante crescimento da indústria nos 
anos recentes, capaz por responder por cerca 
de 50% da demanda nacional e tendo atingido 
um valor do faturamento de R$ 8,57 bilhões em 
2015 (ABIMO, 2016).

Em que pesem esses resultados alvissareiros, 
tem-se assistido ao crescimento do deficit co-
mercial sinalizando perda de competitividade da 
indústria. Além disso, a produção realizada por 
empresas situadas no território nacional ainda 
depende fortemente de insumos importados de 
maior conteúdo tecnológico, chegando a atingir 
50% em alguns segmentos (GADELHA ET AL., 2012).

Um dos aspectos fundamentais que apontam 
para esse fato é a dinâmica de inovação da in-
dústria. De modo geral, os produtos médicos 
podem ser agrupados em dois segmentos: os de 
alta tecnologia e os produtos mais convencio-
nais. O segmento de alta tecnologia é composto 
por dispositivos sofisticados destinados a usos 
terapêuticos e diagnósticos. Estão associados a 
atividades de P&D de alto risco, pesquisas clíni-
cas e processos administrativos e regulatórios 

para acesso ao mercado. Os produtos desse seg-
mento possuem um grande potencial de cresci-
mento, principalmente, nos mercados privado 
e suplementar de saúde. Contudo, o risco da 
rápida obsolescência da tecnologia é elevado, 
uma vez que a constante evolução tecnológica 
dos materiais e componentes utilizados na fa-
bricação dos produtos médicos faz com que se 
tenha no mercado produtos com ciclo de vida 
cada vez mais curto (18 a 24 meses). O seg-
mento de produtos convencionais consiste em 
produtos como seringas, gaze, produtos intra-
venosos, bem como uma grande gama de pro-
dutos para fins de diagnóstico e terapia, e está 
associado a baixas margens de lucro e grandes 
volumes de produção.

Em uma indústria caracterizada por ser 
um oligopólio diferenciado altamente concen-
trada, até mesmo as grandes corporações têm 
dificuldade em dominar os vastos domínios 
científicos e tecnológicos já conhecidos. Os 
produtos com maior intensidade tecnológi-
ca são, geralmente, destinados aos mercados 
de saúde privada e suplementar uma vez que, 
notadamente, oneram os custos da atenção à 
saúde (MALDONADO; VALADARES, 2014).

Essa dinâmica de evolução do setor, aliada 
à defasagem tecnológica verificada no País, 
configura uma crescente dependência em im-
portações sobretudo em produtos de alta tec-
nologia, pontuando importante vulnerabilidade 
da política nacional de saúde e ameaçando a 
continuidade da atenção à saúde no âmbito do 
SUS. Adicionalmente, o País, paulatinamente, 
vem perdendo competitividade no nicho de 
mercado em que se especializou ao longo das 
últimas décadas – produtos de baixa intensi-
dade tecnológica, produzidos em larga escala 
e com baixas margens de lucro – para países 
como China e Singapura. Nestes países, diver-
sas questões institucionais (baixos padrões de 
regulação sanitária e ausência de legislação 
trabalhista, por exemplo) reduzem de maneira 
expressiva os custos de produção e colocam 
produtos no mercado internacional a preços ex-
tremamente competitivos. Diante da fragilidade 
relativa da indústria nacional, as importações de 
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equipamentos médicos tendem a subir continu-
amente, sendo as flutuações nas taxas de câmbio 
um entre vários outros fatores a influenciar uma 
demanda que se dá pela exigência de atender às 
necessidades de saúde da população. 

Análise da elasticidade 
entre taxa de câmbio e 
importação no setor saúde

A análise da elasticidade buscou avaliar a vulne-
rabilidade do setor saúde especificamente em 
relação às variações da taxa de câmbio. Contudo, 
e a despeito de evidências sugerindo uma relação 
de causalidade inversamente proporcional entre 

o câmbio e a demanda por esses bens impor-
tados, os dados analisados no estudo apontam 
para o fato de que a taxa de câmbio é apenas um 
entre outros fatores que irão definir o patamar 
das importações do País em um dado período. 
Optou-se então por também analisar a elastici-
dade-câmbio dessas importações, representan-
do a intensidade da relação entre variações no 
câmbio e nas importações. A demanda elástica 
seria aquela mais sensível à mudança nas taxas 
de câmbio, aumentando ou diminuindo mais do 
que proporcionalmente a uma alteração na polí-
tica cambial.

O quadro a seguir apresenta as variações 
anuais do câmbio, das importações de medi-
camentos e equipamentos e da importação 
total brasileira em valor, de 1997 a 2014. 

Quadro 1. Variações anuais do câmbio, da importação de medicamentos e equipamentos e da importação total brasileira, 
1997-2014

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ipeadata (IPEA, 2016).

Ano Câmbio
Importação de medicamentos: 
variação e elasticidade

Importação de equipamentos: 
variação e elasticidade

Importação total: variação e 
elasticidade

1997 7% 43% 5,93 -4% -0,58 12% 1,65

1998 8% 4% 0,51 12% 1,51 -3% -0,43

1999 56% 18% 0,31 -25% -0,45 -15% -0,26

2000 1% -12% -14,17 -2% -2,75 13% 15,57

2001 28% -2% -0,06 16% 0,55 0% -0,02

2002 24% 1% 0,03 -13% -0,55 -15% -0,62

2003 5% -3% -0,58 -14% -2,66 2% 0,43

2004 -5% 15% -3,05 17% -3,38 30% -6,06

2005 -17% 11% -0,68 25% -1,47 17% -1,02

2006 -11% 26% -2,43 23% -2,18 24% -2,27

2007 -10% 26% -2,51 25% -2,43 32% -3,05

2008 -6% 13% -2,21 20% -3,46 43% -7,46

2009 9% -1% -0,08 2% 0,17 -26% -2,94

2010 -12% 19% -1,60 26% -2,20 42% -3,56

2011 -5% 4% -0,90 10% -2,14 24% -5,05

2012 17% 5% 0,29 3% 0,17 -1% -0,08

2013 10% 3% 0,32 11% 1,05 7% 0,71

2014 9% -5% -0,54 -1% -0,16 -4% -0,49
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O quadro 1 apresenta a elasticidade-câm-
bio das importações, que permite identificar 
quais são os impactos da elevação da taxa de 
câmbio (preço) sobre o volume de impor-
tação (demanda). Se o resultado obtido no 
cálculo de elasticidade for maior que 1, a va-
riável em análise é considerada ‘elástica’, se 
for menor que 1, é ‘inelástica’, e se for igual a 
1, ‘unitária’. O grau de elasticidade significa o 
quão sensível é determinada variável em de-
trimento a variação de outra, ou seja, como 
se dá a resposta do volume de importação 
em relação a uma variação na taxa de câmbio 
(FERNANDES, 2014). 

De modo geral, constata-se no período 
analisado grandes oscilações das variáveis 
em questão. Por exemplo, o ano de 2000 pode 
ser considerado de alta elasticidade-câmbio-
-importação uma vez que nele ocorreu um 
significativo aumento nas importações totais 
da economia (13%) acompanhado de uma va-
riação pequena (1%) na taxa de câmbio, re-
sultando em uma elasticidade de 15,5. Como 
existe uma defasagem de alguns meses entre 
as variações no câmbio e das importações, 
é razoável supor que parte desse aumento 
tenha relação com a desvalorização cambial 
do ano anterior. 

O ano de 2003 foi aquele em que a taxa 
de câmbio alcançou o seu maior valor, de 
R$ 3,077/ US$1,0, e as importações totais 
obtiveram o segundo menor valor em todo o 
período, de US$ 48,3 bilhões. A elasticidade 
das importações em relação à taxa de câmbio 
nesse ano foi pouco expressiva (0,42), o 
que pode estar relacionado com a pequena 
melhora (2%) nas importações em relação à 
grande queda no ano anterior (-15%). 

Constata-se, de 2004 a 2011, com exceção 

do ano de 2009 em que houve a crise inter-
nacional, um crescimento significativo das 
importações totais brasileiras, associadas 
a desvalorizações cambiais. Em tese, uma 
moeda desvalorizada significa um encare-
cimento do produto importado. O observa-
do contraria essa hipótese, apontando uma 
demanda por produtos importados razo-
avelmente inelástica, provavelmente em 
decorrência do cenário macroeconômico 
favorável interno, favorecendo o consumo e, 
portanto, as importações no período. 

Nos gráficos 1 e 2, pode-se observar a curva 
apresentada pela variação da taxa de câmbio 
comparada às barras que representam as im-
portações em valor, respectivamente, de medi-
camentos e de equipamentos, de 1996 a 2014. 

O deficit da balança comercial de medica-
mentos esteve em torno de US$ 800 milhões 
em 1996, alcançando US$ 1,17 bilhão já no 
ano seguinte, em meio a um cenário de libe-
ralização do setor; e, em 2015, chegou a US$ 
2,4 bilhões, portanto 200% em relação ao ano 
base da análise. Em equipamentos médicos, 
o deficit comercial saltou de um patamar de 
US$ 200 milhões no final da década de 1980 
para um valor também em torno de US$ 800 
milhões em meados dos anos 1990, consti-
tuído na sua maior parte por produtos ele-
trônicos (GADELHA, 2007). No período recente, 
o saldo comercial, apesar de ter apresentado 
uma redução no triênio 2002/04, associado 
à desvalorização cambial, crise política, es-
cassez de crédito, entre outros fatores, logo a 
seguir reverte essa tendência, situando-se ao 
redor de US$ 2,8 bilhões em 2013 e 2014. Em 
2015, aliado à crise atual, assistiu-se a uma 
pequena redução deste deficit que ficou em 
US$ 2,3 bilhões (GIS, 2016).
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Gráfico 1. Evolução da taxa de câmbio e da importação de medicamentos brasileira (1996-2014)
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ipeadata (IPEA, 2016).

Gráfico 2. Evolução da taxa de câmbio e da importação de equipamentos médicos brasileira (1996-2014)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ipeadata (IPEA, 2016).
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O crescimento desse deficit foi acompa-
nhado, de modo geral, por desvalorizações 
cambiais. As elasticidades negativas apontam 
para uma demanda câmbio-importação ine-
lástica tanto de medicamentos quanto de 
equipamentos médicos. Isso ocorre em parte 
porque as importações de componentes ele-
trônicos e diversos compostos químicos no 
Brasil, respectivamente, para a indústria de 
equipamentos e de medicamentos aumentam 
tanto em períodos de queda como de aumento 
dos seus preços internacionais, uma vez que a 
produção nacional está fortemente assentada 
na montagem de bens. A oferta doméstica 
torna-se insuficiente para atender à demanda 
nacional, e, mesmo com o aumento de preços 
internacionais, as importações seguem cres-
cendo. Os dados sinalizam uma fragilidade da 
base inovativa e produtiva brasileira, incapaz 
de atender à demanda nacional, conforme 
preceitos do SUS.   

Considerações finais 

O trabalho partiu do pressuposto de que va-
riações na taxa de câmbio afetam de maneira 
inversamente proporcional as importações 
dos equipamentos médicos e medicamentos, 
de forma a entender como que se deu o cres-
cimento dessas no período analisado entre 
1996 e 2014. Entretanto, o enfoque no câmbio 
se revelou insuficiente para explicar a mag-
nitude desse crescimento na sua totalidade.

A incorporação de análise sobre as políticas 
e desenvolvimento do sistema de saúde e as 
demandas associadas a ela são necessárias para 
entender o conjunto dos dados apresentados, 
em especial ao se considerar a expansão obser-
vada na saúde no período. Variáveis relativas ao 
envelhecimento da população, perfil epidemio-
lógico e aumento da incorporação tecnológica 
também precisam ser incorporadas no período 
analisado. De forma análoga, houve importante 
evolução do poder aquisitivo da população nos 
anos 2000, o que também afeta o consumo de 
serviços e insumos de saúde.

Assim, não se pode confirmar o pressu-
posto de uma relação negativa entre a va-
riação das importações e do câmbio, dado 
que os outros fatores da economia – que 
não permaneceram constantes ao longo do 
período – tiveram grande influência sobre 
esse resultado.

O significativo aumento dessas importa-
ções pode estar associado a uma combina-
ção de maior liberalização das importações 
durante esses anos, com o descompasso da 
capacidade técnica interna brasileira em 
relação ao resto do mundo, e de uma expan-
são do SUS e do poder aquisitivo da popula-
ção brasileira, de modo que o Ceis nacional 
tem se tornado incapaz de suprir o mercado 
interno de equipamentos médicos e medica-
mentos de alto valor agregado, resultantes 
de grandes investimentos de pesquisa e de-
senvolvimento. Como decorrência, corre-se 
o risco de se preservar uma base produtiva 
frágil de forma irreversível. 

Ainda que as variações no câmbio não 
sejam isoladamente suficientes para explicar 
a situação brasileira, devem ser analisadas e 
monitoradas considerando as especificida-
des da indústria nacional e as políticas do 
setor, que atualmente deixam de enfrentar 
o desafio da integração entre programas 
sociais, produção industrial e desenvolvi-
mento tecnológico. Uma forma de lidar com 
essa fragilidade da base produtiva da saúde 
que pontua ameaças à efetivação do SUS 
seria a ampliação de um novo cenário de 
convergência entre a Política de Saúde e a 
Política Industrial e de Ciência, Tecnologia e 
inovação, podendo ser a base para viabilizar 
futuras estratégias de inovação mais robus-
tas, orientadas por demandas sociais. 

Estudos posteriores sobre o tema ser-
viriam para aprofundar o conhecimento 
sobre essas oportunidades e as melhores 
estratégias para não as desperdiçar, o que 
envolveria tanto um maior levantamento 
sobre as políticas específicas para o setor e 
as suas particularidades, de forma a deter-
minar quais são as importações necessárias 
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RESUMO O artigo analisa os gastos públicos com o Sistema Único de Saúde em municípios, 
regiões e macrorregiões da Bahia, de 2009 a 2012. Os dados foram analisados com o auxílio 
do modelo de Contas Nacionais de Saúde. Verificou-se um crescimento de 28% nos gastos 
declarados pelos municípios, no quadriênio. Os gastos concentraram-se nas macrorregiões 
de maior capacidade instalada. Todavia, frente às populações dessas localidades, os aportes 
mostraram-se ainda insuficientes. Metade das regiões de saúde não atingiu a média de gasto 
per capita do estado. A distribuição dos recursos de forma justa e eficaz exige conhecimento 
das necessidades de saúde da população, fiscalização e uso racional.

PALAVRAS-CHAVE Gastos em saúde. Financiamento da assistência à saúde. Sistema Único de 
Saúde.

ABSTRACT The article analyzes the public expenditures on the Unified Health System in munici-
palities, regions and macro-regions of Bahia, from 2009 to 2012. Data were analyzed with the aid 
of National Health Accounts model. It was verified an increase of 28% in the expenses declared 
by the municipalities, in the quadrennium. The expenditures were concentrated in the macro-
regions with the highest installed capacity. However, compared to the population of these locali-
ties, inputs proved to be still insufficient. Half of the health regions did not reach the average per 
capita spending of the state. The distribution of resources fairly and effectively requires knowl-
edge of the health needs of the population, monitoring and rational use.

KEYWORDS Health expenditures. Healthcare financing. Unified Health System.
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Introdução

A Constituição Federal de 1988, no ato das 
disposições transitórias, definiu que 30% dos 
recursos da Seguridade Social, provenientes 
dos orçamentos da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, deveriam 
ser aplicados na saúde. Não havia, entretan-
to, a delimitação de como seria a participação 
das esferas de governo no financiamento da 
Seguridade Social e tampouco a definição de 
fontes específicas, resultando em irregulari-
dades dos aportes financeiros, o que ensejou 
a minimização dos recursos destinados ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) desde o seu 
nascimento (MENDES; MARQUES, 2009).

Passados quase 30 anos, o financiamento 
mantém-se como importante limitação do 
sistema de saúde brasileiro, uma vez que 
a necessidade de ampliação e melhoria da 
qualidade e da capacidade assistencial en-
contra-se relacionada aos níveis de investi-
mentos na área da saúde, em especial, na rede 
pública. São apontadas como consequências 
do subfinanciamento: o desinvestimento em 
edificações, equipamentos e tecnologias; a li-
mitação de pessoal e a precarização dos vín-
culos de trabalho em saúde; a ampliação da 
participação dos serviços privados, contrata-
dos e conveniados, no âmbito do SUS; além 
do distanciamento do sistema do padrão de 
modelos universais de saúde (SANTOS, 2013). 

Segundo dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o gasto total (público e 
privado) em saúde no Brasil, em 2010, foi 
de 9,0% do Produto Interno Bruto (PIB), o 
que corresponde a um baixo percentual se 
comparado ao dos Estados Unidos (17,6%) e, 
também, embora em menor proporção, ao de 
outros países membros da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), como Canadá (11,4%), Dinamarca 
(11,1%) e Espanha (9,6%), os quais se utili-
zam de sistemas universais de saúde. Nesses 
países, o gasto público tem sido maior que o 
privado no financiamento total da saúde, em 
geral, acima de 65%. No Brasil, o gasto privado 

chegou a 53% do total, percentual similar ao 
dos Estados Unidos, porém, bastante inferior 
ao de países como Argentina e Uruguai, onde, 
respectivamente, 64,4% e 65,3% das despesas 
com saúde foram custeadas com recursos pú-
blicos (WHO, 2013; MARQUES; PIOLA, 2014). Em 2013, o 
gasto total em saúde do Brasil subiu para 9,7% 
do PIB, mas, por outro lado, o Gasto Público 
em Saúde passou de 10,7% do gasto total do 
governo (federal, estadual e municipal), em 
2010, para 6,9%, em 2013 (WHO, 2015).

Apesar de o arcabouço jurídico-institucio-
nal do SUS encontrar-se bem fundamentado, 
não é capaz de, por si só, promover o acesso 
à saúde, pois não bastam leis e normas, é 
preciso que o financiamento de um sistema 
universal seja realmente adequado e esteja 
ajustado às demandas, às necessidades e aos 
direitos de saúde da população. Acirrando 
os embates acerca dos recursos necessários 
para o financiamento do SUS, foi aprovada 
a Lei Complementar n° 141, de 2012, que re-
gulamentou a Emenda Constitucional n° 29 
(EC 29/2000) (BRASIL, 2012) e ratificou a obri-
gação dos estados e municípios de destinar, 
respectivamente, 12% e 15% de suas receitas 
ao setor da saúde. Para a União, manteve-se 
a norma já adotada na aplicação do valor 
do ano antecedente acrescido da variação 
nominal do PIB, frustrando mais uma vez as 
expectativas em torno da ampliação da parti-
cipação do âmbito federal no financiamento 
da saúde. A LC 141, na verdade, preparou o 
terreno legal para a redução do orçamen-
to da saúde. A partir de 2010, que foi o ano 
de maior gasto de todos os tempos, houve 
redução para 9,3%, em 2011, 7,9%, em 2012, e 
6,9%, em 2013 (WHO, 2015).

É válido ressaltar que, em 2015, foi apro-
vada a Emenda Constitucional nº 86 (EC 
86/2015), que alterou o cálculo para o es-
tabelecimento do valor mínimo da Receita 
Corrente Líquida a ser aplicado pela União 
em ações e serviços públicos de saúde. O novo 
método para a destinação de recursos fede-
rais para o SUS prevê aumento progressivo 
de percentuais entre 2016 e 2020, de 13,2% 
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a 15%, o que não significa dizer, necessaria-
mente, ‘aumento progressivo de recursos’, já 
que a EC 86/2015 criou um orçamento impo-
sitivo que beneficia as emendas parlamenta-
res, podendo gerar constrangimentos ainda 
maiores ao orçamento da seguridade social 
(COELHO; TELES; FERREIRA, 2016). 

O processo de descentralização da gestão 
para estados e municípios representou um 
grande avanço para as políticas públicas de 
saúde, que combinaram o financiamento das 
três esferas de governo para a execução das 
ações e dos serviços do SUS. Em que pese o 
fato de a participação relativa da União nos 
gastos com a saúde diminuir paulatinamente 
a partir da promulgação da EC 29, em 2000, 
ao contrário da dos estados e municípios, 
reconhece-se que essa medida tenha incenti-
vado a expansão de serviços de saúde, ainda 
que a equidade tenha sido pouco valorizada, 
uma vez que a redução das desigualdades 
exige o aumento da participação do financia-
mento da União nos gastos em saúde, sobre-
tudo nas regiões mais pobres da federação 
(BRASIL, 2011; PIOLA; FRANÇA; NUNES, 2016).

Por meio da evolução das formas de fi-
nanciamento delineadas pelo Ministério 
da Saúde, estados e municípios obtiveram 
acesso de modo regular e automático aos 
recursos da União, de acordo com as condi-
ções de gestão estabelecidas pelas Normas 
Operacionais Básicas do SUS. As Normas 
Operacionais de Assistência à Saúde, de 2001 
e de 2002, e, posteriormente, o Pacto pela 
Saúde, de 2006, buscaram majorar a parti-
cipação dos estados na gestão do SUS, con-
substanciando a proposta de regionalização 
das redes de serviços para ampliar o acesso 
da população. Mais recentemente, o Decreto 
nº 7.508, de junho de 2011, enfatizou a consti-
tuição das regiões de saúde com o intuito de 
diminuir as desigualdades socioespaciais de 
universalização da saúde e superar os limites 
da descentralização municipalista da saúde 
(BRASIL, 2011). As redes regionalizadas referem-
-se a estruturas integradas, com diferentes 
níveis de atenção à saúde, circunscritas em 

um determinado espaço regional que visam a 
possibilitar a efetivação da integralidade das 
ações e dos serviços, bem como a otimização 
dos recursos. Contudo, o subfinanciamento 
vem sendo apontado como fator obstaculiza-
dor para conformação dessas redes (SILVA, 2011).  

Na XV Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em dezembro de 2015, o subfinan-
ciamento da saúde foi o tema que unificou 
todos os discursos, pois inviabiliza, de fato, o 
fortalecimento do SUS público e de qualida-
de. O financiamento da saúde, definido por 
Coelho e Scatena (2014, P. 285) como “elemento 
estrutural e estruturante que alicerça econo-
micamente as práticas sociais que cuidam da 
vida humana”, tem sido motivo de preocupa-
ção em todo mundo, pois os serviços de saúde, 
geralmente, são dispendiosos, exigindo efici-
ência no planejamento do gasto e uma distri-
buição não somente igualitária, mas também 
equitativa dos recursos (BRASIL, 2006). Garantir 
acesso universal e integral aos serviços de 
saúde para mais de 206 milhões de habitantes 
é, certamente, um grande desafio, sobretu-
do tendo em vista o aumento constante dos 
gastos, decorrente da crescente demanda por 
mais e melhores serviços, do envelhecimento 
da população e do incremento de tecnologias 
cada vez mais sofisticadas. 

A relevância deste estudo está na explora-
ção que realiza dos fenômenos financeiros da 
saúde e na possibilidade que desperta a desa-
gregação das informações para uma maior e 
melhor compreensão do financiamento nos 
níveis subnacionais. A complexidade das 
operações de movimentação do financia-
mento do SUS, portanto, requer avanços me-
todológicos que permitam a análise do gasto 
de forma a respaldar as decisões da gestão 
e o controle social. Nesse sentido, diante do 
grande impacto e da influência que exercem 
as políticas de financiamento sobre a estru-
tura dos serviços de saúde, foi realizado um 
estudo amplo, que teve como objetivo anali-
sar os gastos públicos com o SUS em muni-
cípios, regiões e macrorregiões de saúde do 
estado da Bahia, no período de 2009 a 2012.
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Métodos

O estudo abrangeu todos os 417 municípios 
da Bahia, o maior estado da região Nordeste 
e o quarto mais populoso do País (BAHIA, 2012). 
Esses municípios encontram-se dispostos, 
de acordo com a última atualização do Plano 
Diretor de Regionalização (PDR) do estado 
(BRASIL, 2013), em 28 regiões de saúde e nove 
macrorregiões (Norte, Oeste, Centro-Norte, 
Centro-Leste, Nordeste, Leste, Sudoeste, Sul 
e Extremo Sul). O PDR é o instrumento que 
organiza a assistência e ordena o processo de 
regionalização da saúde, a fim de promover 
maior acesso da população a todos os níveis 
de atenção à saúde (BRASIL, 2006).

Trata-se de um estudo quantitativo, que 
teve como fontes de dados, disponíveis na 
internet, o Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos de Saúde (Siops) e o 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a obten-
ção de informações acerca do financiamento 
das ações e dos serviços públicos de saúde 
das esferas governamentais; além do sistema 
de informação populacional mantido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O Siops é um instrumento de plane-
jamento, gestão e controle social do SUS que 
reúne informações sobre o financiamento e o 
gasto com saúde dos municípios, estados e da 
União, sendo obrigatório o registro e a atuali-
zação dos dados, o que viabiliza a fiscalização 
e a avaliação do financiamento da saúde no 
Brasil. O FNS, por sua vez, disponibiliza in-
formações complementares acerca da gestão 
financeira dos recursos do SUS, sendo possí-
vel acessar programas, convênios, consulta de 
pagamentos, entre outros dados (BRASIL, 2011).

A coleta de dados foi realizada entre agosto 
de 2013 e setembro de 2014, período em que 
99% do total de municípios haviam transmi-
tido suas informações financeiras referentes 
aos anos de 2009 a 2012. Em 2010, todos os 
municípios informaram os dados ao Siops; 
em 2009 e 2011, 99,8%; e, por fim, em 2012, 
96,4%. Para os municípios que não haviam de-
clarado suas informações financeiras ao Siops 

durante a coleta de dados, foram utilizados, 
complementarmente, os dados do FNS. 

Os dados informados pelos municípios 
acerca dos recursos financeiros destinados à 
execução das ações e dos serviços de saúde 
foram coletados e organizados com base no 
modelo de Contas Nacionais de Saúde (CNS) 
– National Health Accounts (NHA) –, desen-
volvido inicialmente nos Estados Unidos e 
aperfeiçoado pela Organização Mundial da 
Saúde (ROSA; COELHO, 2011). Esse modelo possibilita 
o acompanhamento das mudanças nos padrões 
de alocação de recursos em determinada série 
temporal e a avaliação da importância confe-
rida pelo governo a determinados programas 
estratégicos e do próprio sistema de atenção 
em saúde, como um todo, adotado a partir dos 
incentivos financeiros (WHO, 2003). 

Para fins de padronização dos conceitos 
utilizados, o modelo CNS adota os princí-
pios básicos do System of Health Accounts 
(SHA), da Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), 
contidos no Manual de Classificação do 
SHA, o International Classification for 
Health Accounts (ICHA) (WHO, 2003). Como o 
SHA é mais útil para sistemas de saúde com 
uma única fonte de recursos, o CNS desagre-
ga as categorias, tornando-as mais flexíveis e 
adequadas à complexidade de países como o 
Brasil, tendo sido adaptado para nossos sis-
temas de informação (ROSA; COELHO, 2011).

As CNS mensuram os gastos em saúde na 
forma de quatro tabelas básicas. Neste estudo, 
foi utilizada a primeira das quatro tabelas 
básicas do modelo: Fontes de Financiamento 
versus Agentes de Financiamento. As fontes 
representam as entidades responsáveis por 
fornecer as verbas para o setor da saúde, 
enquanto os agentes são considerados os 
receptores intermediários dessas verbas, 
que as usam para pagar serviços de saúde e 
produtos (COELHO; CHAGAS, 2006). Essas catego-
rias orientaram a montagem das tabelas e 
guiaram, estruturalmente, a análise. A iden-
tificação detalhada desse fluxo de recursos 
permite saber como o serviço é financiado 
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(quem gasta em saúde, como e quando), am-
pliando, desse modo, a visão de toda a estru-
tura do financiamento da saúde.

O modelo de CNS utilizado foi adaptado 
à realidade do financiamento e dos siste-
mas de informação brasileiros de modo a 
contemplar as mudanças das fontes de fi-
nanciamento do SUS a cada ano. A expecta-
tiva é de que o modelo forneça informações 
mais acessíveis para os gestores e o controle 
social, levando-se em conta seu potencial e 
sua facilidade de uso (COELHO; CHAGAS, 2006).

Conforme define o manual do tesouro na-
cional (BRASIL, 2004), receitas referem-se aos in-
gressos de recursos financeiros nos cofres das 
esferas governamentais para cobertura das des-
pesas públicas. Na perspectiva orçamentária, as 
receitas cumprem alguns estágios, e, quando a 
transação já foi efetuada, considera-se a receita 
como realizada. Esse tipo de receita consiste 
em uma proxy utilizada para medir os gastos 
em saúde, entendidos como os recursos des-
pendidos por determinado agente, com dada 
finalidade: o financiamento das ações e dos 
serviços de saúde. Assim, os gastos federal e 
estadual se constituem em receitas transferidas 
aos municípios, enquanto o gasto municipal é 
representado pelos recursos próprios declara-
dos ao Siops (TELES, 2015). 

A montagem das tabelas foi realizada em 
diferentes etapas que contemplaram a cons-
trução de instrumentos operacionais, nos 
quais foram acomodados os valores financei-
ros. Ao final da construção-alimentação, con-
seguiu-se obter as fontes de financiamento 
utilizadas por todos os municípios, agrupados 
em macrorregiões e regiões de saúde (eixo 
horizontal), e a totalidade dos agentes ou 
gestores do financiamento (eixo vertical), em 
uma única tabela. Os dados foram tabulados 
em um nível máximo de desagregação para as 
fontes, conforme detalhamento dos sistemas 
de informação utilizados e por ano de ingres-
so nos Fundos Municipais de Saúde.  

A análise e a interpretação dos dados 
foram realizadas a partir da elaboração de 
rankings, médias e percentagens, além da 

construção de indicadores de financiamen-
to, como o Gasto Público com Saúde (GPS), 
o GPS per capita, o GPS como proporção do 
PIB do estado da Bahia, entre outras medidas 
da relação entre o financiamento e a produ-
ção dos serviços de saúde. O GPS refere-se 
à soma dos gastos federais, estaduais e mu-
nicipais executados no âmbito do SUS, de-
clarados pelos municípios, enquanto o GPS 
per capita é originado a partir da divisão do 
gasto total anual de saúde pela população do 
estado de cada ano.

A fim de analisar a evolução dos gastos 
no estado e para que a comparação entre os 
anos pudesse se dar através de valores reais, 
valores nominais foram deflacionados pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado 
(IPCA), tendo por base o mês de dezembro 
de 2012. Quando o interesse estava na dis-
tribuição de recursos entre municípios e 
regiões de saúde, manteve-se o valor nominal 
dos recursos financeiros. 

Este estudo utilizou dados de domínio 
público, ainda assim, o projeto do qual ele 
se origina foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
de Feira de Santana, sob o parecer de nº 
558.940/2014. 

Resultados e discussão

No estado da Bahia, incluindo-se recursos 
dispendidos pelas três esferas de governo, no 
período de 2009 a 2012, o total do GPS, consi-
derando-se a inflação acumulada do período, 
foi de, aproximadamente, R$ 19,59 bilhões. 
O gasto passou de R$ 4.174.876.056,72, em 
2009, para R$ 5.343.000.775,05, em 2012, o 
que corresponde a um crescimento da ordem 
de 28%. A trajetória do GPS, de 2009 a 2011, 
apresentou-se de forma linear. De 2009 para 
2010, o aumento foi de cerca de 13%, e de 
2010 para 2011, de 14%. Entre os anos 2011 
e 2012, no entanto, houve um decréscimo 
de R$ 23.587.999,16, ou seja, o GPS diminuiu 
0,44%, conforme demonstra a tabela 1. 
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Vale ressaltar que esses valores não levam 
em conta os recursos geridos pela Secretaria 
da Saúde do Estado (Sesab). Somando-se 
os recursos administrados pela Sesab (pró-
prios do tesouro estadual e transferidos pela 
União) aos movimentados pelos municípios, 
o gasto público com o SUS, no estado da 
Bahia, acumulado nos quatro anos de estudo, 
em reais, de dezembro de 2012, foi de cerca 
de R$ 30,94 bilhões (TELES, 2015). Entretanto, 
como esses recursos não podem ser desagre-
gados, eles não foram contabilizados na dis-
tribuição dos recursos por município, região 
e macrorregião de saúde. 

Um estudo que utilizou a mesma me-
todologia de CNS, porém, incluindo os re-
cursos próprios estaduais não repassados 
ao município, encontrou um gasto com 
saúde para o estado da Bahia, em 2002, de 
R$ 2.299.710.019,00. Corrigindo-se a in-
flação do período, obtém-se o valor de R$ 
4.570.295.104,00, bem abaixo do valor real 
de 2012, que totalizou R$ 7,68 bilhões com a 
adição dos recursos próprios deflacionados 
da Sesab, o que expressa aumento considerá-
vel e real de 68,12% (COELHO; TELES; FERREIRA, 2016). 

O GPS per capita aumentou de R$ 285,22, 
em 2009, para R$ 376,92, em 2012, apresen-
tando um crescimento de 32,15% no período. 
O fato de a população do estado da Bahia ter 
se mantido sem grandes alterações resultou 
em um padrão de comportamento do gasto 
per capita similar ao do GPS – crescimen-
to de 2009 a 2011 e redução em 2012, em 
relação ao ano anterior –, com a ressalva 

de que, de 2009 para 2010, foi observado o 
maior crescimento do valor per capita de 
todo o período, em torno de 17,77%.

O gasto como proporção do PIB consis-
te em um importante indicador do grau de 
comprometimento do governo com os direi-
tos assegurados constitucionalmente. A par-
ticipação do GPS no PIB do estado passou de 
3,05%, em 2009, para 3,19%, em 2012, o que 
ratifica, também, a tendência crescente dos 
gastos com ações e serviços de saúde. 

A descentralização de recursos financeiros 
e da gestão dos serviços e das ações de saúde 
para estados e municípios é uma diretriz or-
ganizativa do SUS estreitamente relaciona-
da, nos planos conceitual e operativo, com 
os demais princípios. Não por acaso, assume 
um papel de eixo estruturante na articulação 
e na cooperação entre os níveis de governo. 
Entre os principais propósitos da inclusão da 
descentralização entre os preceitos constitu-
cionais do SUS estava a possibilidade de se 
produzir um maior equilíbrio entre as regiões 
do País, diminuindo, assim, as desigualdades 
regionais em saúde em termos de distribuição 
de recursos e ampliação de acesso ao nível 
local (GERSCHMAN; VIANA, 2005).

Assim, tão ou mais importante que o 
volume total de recursos destinado ao SUS 
em um estado é observar como se dá a distri-
buição desses gastos entre suas macrorregi-
ões, regiões de saúde e municípios. A tabela 2 
mostra a distribuição do GPS e de sua varia-
ção per capita nas macrorregiões do estado, 
no quadriênio em análise.

Tabela 1. Gasto Público em Saúde (GPS), gasto per capita e proporção do PIB da Bahia, 2009-2012

Fonte: Siops/IBGE/Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

* Valores deflacionados para dezembro de 2012, conforme o Índice de Preço do Consumidor Amplo (IPCA).

Ano
GPS 

Deflacionado* 
(milhões R$)

GPS (milhões 
R$)

Crescimento do 
GPS (%)

GPS per capita 
(R$)

Crescimento do 
GPS per capita 

(%)

Participação 
GPS/PIB (%)

2009 4.174,88 3.352,60 - 229,04 - 2,45

2010 4.708,13 3.943,77 17,63% 281,36 22,84% 2,56

2011 5.366,59 4.761,01 20,72% 337,72 20,03% 2,98

2012 5.343,00 5.048,19 6,03% 356,12 5,45% 3,01
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Nota-se uma situação de desequilíbrio e 
desigualdade, no que concerne à distribuição 
do GPS na perspectiva macrorregional. A ma-
crorregião Leste chama atenção pelo grande 
volume de gastos, ultrapassando a cifra de 
R$ 1 bilhão em todos os anos evidenciados 
no estudo, com um aumento de mais de 34%, 
seguida da macrorregião Centro-Leste, onde 
o GPS variou entre R$ 607,66 milhões, em 
2009, e R$ 773,18, em 2012, revelando um 
crescimento percentual de cerca de 27%. Por 
outro lado, a macrorregião Nordeste exibe os 
menores valores em todo o quadriênio.

Indubitavelmente, a quantidade de leitos 
por habitante fornece uma ideia acerca da 
capacidade instalada em termos de serviços 
de saúde em uma região. Sede da capital do 
estado, a macrorregião Leste é a que realiza 
mais procedimentos de alta complexidade e 
possui o maior número de leitos por habitan-
te, seguida das macrorregiões Sul, Sudoeste 
e Centro-Leste, enquanto as macrorregiões 
Nordeste e Norte apresentam a menor quan-
tidade de leitos. Cabe assinalar que prevalece 
no Brasil uma cultura alocativa, que priori-
za regiões com maior capacidade instalada 
de serviços de saúde, as quais possuem as 

melhores condições sanitárias e socioeconô-
micas (BAHIA, 2012; TELES; COELHO; FERREIRA, 2016). 

Analisando-se a distribuição per capita do 
GPS, encontra-se um quadro crescente para 
a grande maioria das macrorregiões, em todo 
o quadriênio, com exceção das macrorregi-
ões Leste e Sul, onde os valores per capita 
de 2012 (R$ 380,35 e R$ 288,61, respectiva-
mente) sofreram quedas em relação aos de 
2011 (R$ 393,29 e R$ 373,31). No caso da ma-
crorregião Sul, essa diminuição foi bastante 
expressiva, em torno de 23%, o que resultou, 
no comparativo entre as macrorregiões, no 
menor gasto per capita, em 2012. Apesar de 
totalizar, de 2009 a 2012, uma variação per-
centual positiva de 7,35%, esse crescimento 
não foi suficiente para mudar a sua posição 
no ranking dos gastos regionais de saúde. 

As macrorregiões Oeste e Extremo-Sul 
apresentaram os maiores valores per capita 
em todos os anos, exibindo crescimento de, 
respectivamente, 40,51% e 24,81% no período. 
Em 2009, as macrorregiões Leste (R$ 268,85) 
e Sul (R$ 268,84), por sinal, as mais populosas 
da Bahia, obtiveram os menores valores per 
capita. Em 2010 e 2011, foi a vez da macrorre-
gião Nordeste se destacar com os valores mais 

Tabela 2. Distribuição do Gasto Público em Saúde (GPS) e de sua variação per capita no estado da Bahia, 2009-2012

Fonte: Siops/IBGE.

Nota: Valores deflacionados para dezembro de 2012, conforme o Índice de Preço do Consumidor Amplo (IPCA).

Macrorregiões
GPS (milhões de R$) GPS Per Capita (R$)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Leste 1.252,65 1.499,02 1.727,77 1.685,72 268,85 344,30 393,29 380,35

Centro-Leste 607,66 674,20 745,71 773,18 279,36 321,29 353,57 364,81

Sudoeste 533,31 586,33 636,50 689,24 304,89 343,98 372,50 402,34

Sul 459,74 496,64 605,06 467,13 268,84 306,23 373,31 288,61

Norte 319,32 340,27 391,19 409,29 296,83 334,65 382,49 397,95

Oeste 287,52 327,38 389,84 403,34 321,70 373,36 440,64 452,03

Extremo-Sul 258,74 289,52 327,04 334,95 346,46 380,84 426,09 432,42

Centro-Norte 229,38 262,45 289,66 306,00 285,62 340,29 374,37 394,27

Nordeste 226,56 232,32 253,81 274,14 274,84 285,66 310,62 333,97

Total 4.174,88 4.708,13 5.366,59 5.343,00 285,22 335,89 380,68 376,92
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baixos de gasto per capita, respectivamente, R$ 
285,66 e R$ 310,62.

A situação da macrorregião Nordeste se 
apresenta aqui duplamente representada em 
termos de desigualdade, já que a referida ma-
crorregião apresenta baixos gastos, em todos 
os anos do estudo, tanto em termos absolutos 
quanto no per capita. Esse dado torna-se, então, 
importante, pois evidencia diferenças signifi-
cativas na distribuição de recursos, a despeito 
de a regionalização se apresentar como uma 
estratégia para o alcance da integralidade, da 
ampliação do acesso e da equidade no SUS. 

O forte processo de descentralização, com 
ênfase na municipalização, acabou por rei-
terar as desigualdades regionais, principal-
mente no que diz respeito ao financiamento 
da média e da alta complexidades, além 
de ocasionar uma grande dependência de 
estados e de muitos municípios com relação 
à União. Nesse contexto, a regionalização, 
prevista desde a Constituição Federal e nas 
leis e portarias posteriores como mecanismo 
de descentralização, consistiu em uma ten-
tativa de superar a incapacidade de grande 
parte dos municípios de financiar suas pró-
prias ações e serviços de saúde (RODRIGUES, 2010; 

MARTINELLI; VIANA; SCATENA, 2015).

A macrorregião Leste, segundo o PDR do 
estado da Bahia, é composta por 48 municí-
pios dispostos em quatro regiões de saúde: 
Camaçari, Cruz das Almas, Salvador e Santo 

Antônio de Jesus. Duas dessas regiões esti-
veram, de 2009 a 2012, no ápice do ranking 
de GPS: Salvador liderou nos quatro anos 
com respectivos R$ 654.528.252,00, R$ 
862.708.359,00, R$ 1.089.613.935,00 e R$ 
1.088.590.018,00; e Camaçari variou entre 
a terceira e a quarta posições com a região 
de Vitória da Conquista, da macrorre-
gião Sudoeste, com os seguintes valores: 
R$ 190.042.858,00, R$ 214.356.948,00, R$ 
230.186.284,00 e R$ 246.532.727,00.

A região de Feira de Santana, da macror-
região Centro-Leste, teve o segundo maior 
gasto em todos os anos (R$ 275.726.806,00, 
R$ 311.141.384,00, R$ 370.346.887,00 e R$ 
405.985.232,00). Por outro lado, os menores 
valores foram observados pelo mesmo trio 
de regiões – Seabra, Ibotirama e Itapetinga –, 
cujo GPS variou entre R$ 34.589.987,00 e R$ 
76.903.088,00. Apesar de algumas mudanças 
de posições no ranking de gastos, percebe-se 
que, ao longo dos anos, foi mantido um 
padrão de gasto, especialmente entre as 
regiões que gastaram mais e menos recursos 
com ações e serviços públicos de saúde.

Quando se analisa a distribuição dos 
aportes financeiros por habitante, a situação 
altera-se consideravelmente, mas as desi-
gualdades continuam a se reproduzir. No 
gráfico 1, tem-se o GPS per capita das regiões 
de saúde, no ano de 2010, que apresentou 
uma variação de até 88,76%.
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Observa-se que metade das regiões não 
conseguiu atingir a média de gasto per capita 
do estado (R$ 280,36). A região de Salvador, 
que havia apresentado o maior GPS, ficou 
abaixo da média (R$ 274,75). Apenas duas 
regiões de saúde, Camaçari e Barreiras, des-
penderam mais de R$ 350,00 por hab./ano. 
Esse é um fato interessante, uma vez que o 
município de Camaçari abriga o maior polo 
industrial da Bahia, enquanto Barreiras é um 
dos maiores polos agropecuários baianos, 

o que dinamiza e influencia a economia de 
suas regiões de saúde. Em 2010, situavam-se 
entre os municípios com os maiores PIB 
per capita da Bahia, respectivamente, R$ 
53.464,89 e R$ 13.649,55 (IBGE, 2010). 

Ao ordenar o GPS dos 417 municípios da 
Bahia de forma decrescente, no período de 
2009 a 2012, observou-se que os cinco muni-
cípios com os mais altos valores mantiveram-
-se na mesma posição durante os quatro anos 
estudados, na seguinte ordem: Salvador, Feira 

Gráfico 1. Gasto Público em Saúde per capita nas regiões de saúde do estado da Bahia, em 2010 

Fonte: Siops/IBGE.
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de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e 
Juazeiro, variando entre R$ 68.774.537,00 e 
R$ 864.469.915,00. A partir daí, os municípios 
passaram a ocupar, cada vez mais, diferentes 
colocações, como foi o caso de Anguera, que 
saiu da última posição (417º), em 2009, com 
o valor de R$ 1.102.078,00, para a posição 
390º (R$ 2.098.147,00), em 2010, e da posição 
362º (R$ 2.831.784,00), em 2011, para a co-
locação 371º (R$ 3.090.808,00), em 2012. De 
qualquer modo, Anguera, assim como outros 
municípios menores, permaneceram no pior 
quadrante, ou entre os cem municípios com 
menor gasto em saúde. 

Na figura 1, tem-se a distribuição 

geográfica do GPS por municípios do estado 
da Bahia, em 2010. A análise por porte de 
gasto revela que, aproximadamente, 70% 
(290) dos municípios baianos não ultrapas-
saram o patamar dos R$ 5 milhões. Cerca 
de 26% (107) encontraram-se na faixa de R$ 
6 a 25 milhões, 2,4% (10) no porte de gasto 
entre R$ 26 a 50 milhões, 1,44% (6) de R$ 51 
a 99 milhões e, por fim, os que ultrapassaram 
a cifra dos R$ 100 milhões representaram 
apenas 0,96% (4) do total de municípios, 
são eles: Salvador (R$ 667.190.609,00), Feira 
de Santana (R$ 185.361.146,00), Vitória da 
Conquista (R$ 118.908.234,00) e Camaçari 
(R$ 114.701.239,00). 

Figura 1. Distribuição geográfica do Gasto Público em Saúde dos municípios do estado da Bahia, em 2010

Fonte: Siops.
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Aproximadamente 60% dos municípios 
baianos são considerados de pequeno porte, 
com menos de 20.000 habitantes. Fato que 
exige, sem dúvida, uma maior efetividade 
na formação da rede de serviços de saúde, 
sobretudo para média e alta complexidades, 
uma vez que esses municípios pequenos 
apresentam dificuldades para desenvolver 
esses tipos de serviços, devido aos aportes 
insuficientes de recursos, e até mesmo para 
desenvolver a atenção básica (BAHIA, 2009). 

Estudo realizado por Rosa e Coelho (2011) 

trouxe à tona uma reflexão importante sobre 
o financiamento federal do Programa Saúde 
da Família (PSF), no ano de 2005 (antes da 
vigência do Pacto pela Saúde e dos blocos de 
financiamento), em um município de médio 
porte da Bahia. O fato foi que o gasto médio 
de uma unidade do PSF era de R$ 17.302,00 
mensais, mas o governo federal repassa-
va apenas 16,4% desse valor (R$ 2.834,00), 
ficando claro o subfinanciamento desse 
programa por parte do governo federal, bem 
como seu papel indutor no desenvolvimento 
da política, já que o município precisava rea-
lizar grande esforço para cumprir as normas 
e diretrizes postuladas e aumentar o acesso a 
esse tipo de serviço. 

A figura 1 revela, ainda, que os maiores 
gastos foram evidenciados na macrorregião 
Leste, da qual fazem parte os municípios de 
Salvador e Camaçari. Vale ressaltar que os 
municípios na maior faixa de gasto (acima 
de 100 milhões) possuíam, no ano de 2010, 
as maiores populações da Bahia, acima de 
240.000 habitantes. Sendo assim, o gasto em 
saúde, além de concentrar-se na região mais 
rica do estado, relacionou-se com porte po-
pulacional dos municípios.

Em termos de GPS, o município de 
Salvador merece destaque. Analisando-se a 
evolução do gasto ano a ano da capital baiana, 
cuja população diminuiu de 2.998.058 ha-
bitantes, em 2009, para 2.710.968, em 2012, 
tem-se a seguinte sequência de valores: 
R$ 472.145.804,00, R$ 667.190.609,00, R$ 
864.469.915,00 e R$ 834.285.786,00. Em 

comparação com o município de Feira de 
Santana, que apresentou o segundo maior 
gasto no período, o GPS de Salvador chegou 
a ser quase quatro vezes maior, em 2011. A 
seguir, os valores anuais, respectivamen-
te, de 2009 a 2012, de Feira de Santana: 
R$ 171.573.668,00, R$ 185.361.146,00, R$ 
218.780.752,00 e R$ 224.621.098,00.

Coelho e Chagas (2006), com o objetivo de 
descrever o fluxo de recursos em saúde do 
município de Feira de Santana para o ano 
de 2002, mensuraram os gastos no setor 
com dados do Siops a partir do modelo CNS, 
mesma metodologia utilizada neste estudo. 
Como resultado, encontraram o gasto em 
saúde, incluindo as três esferas de governo, 
de cerca de R$ 75 milhões. Numa análise 
comparativa com os achados do ano de 2010, 
é possível estimar um aumento de quase 
150% no período. 

Ao observar a distribuição do gasto em 
saúde per capita, a posição dos municí-
pios muda drasticamente. O município de 
Salvador que assumiu durante o quadriê-
nio a primeira colocação na ordenação do 
gasto absoluto, no ano de 2009, encontrou-
-se na posição 377º, com o GPS per capita 
de apenas R$ 157,48. Em seguida, no ano 
de 2010, alcançou a 246º colocação, com 
R$ 249,36 hab./ano, e, em 2011, foi para a 
posição 168º (R$ 320,93). Finalmente, subiu 
novamente no ranking, em 2012, para a 284º 
colocação, com R$ 307,74 hab./ano. Em con-
trapartida, municípios de menor porte se 
destacaram mais, como é o caso de Madre 
de Deus, São Félix, Irecê, São Francisco do 
Conde, entre muitos outros. Este último 
chama atenção. Com uma população média 
de 33 mil habitantes, no período, apresen-
tou os maiores gastos per capita do estado 
em todos os anos: R$ 1.699,49, em 2009; R$ 
1.844,54, em 2010; R$ 2.004,09, em 2011; e 
R$ 2.198,92, em 2012. 

Estudo realizado por Rodrigues (2010) en-
controu, em nível nacional, alguns resultados 
semelhantes e outros distintos desta pesqui-
sa, pois tanto o gasto total em saúde quanto 
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o per capita foram menores nos municípios 
menos populosos, sobretudo nas regiões do 
Norte e do Nordeste do País, sendo maior o 
gasto realizado no Sudoeste, principalmente 
para os municípios com população superior 
a 500 mil habitantes. Em síntese, gastou-se 
mais nas regiões mais ricas e nos municípios 
mais populosos do Brasil. O detalhe é que 
90,6% das localidades brasileiras possuem 
menos de 50 mil habitantes. 

Conclusões

Importa assinalar que os recursos movimen-
tados pelos municípios do estado da Bahia, 
de 2009 a 2012, revelaram um crescimento 
dos gastos com ações e serviços públicos de 
saúde. Todavia, houve a diminuição do GPS 
no último ano do quadriênio em relação ao 
ano anterior.  

Analisando-se a distribuição dos gastos 
entre as macrorregiões, constatou-se grande 
desequilíbrio em favor daquelas que, sabi-
damente, possuíam maior capacidade insta-
lada, como a Leste e a Centro-Leste. Frente 
à grande população dessas regiões, esses 
aportes não se mostraram ainda suficientes, 
uma vez que os respectivos gastos per capita 
estiveram entre os menores do estado.

Com relação aos indicadores utilizados, o 
GPS parece estar intrinsecamente relaciona-
do ao porte populacional dos municípios. O 
gasto de, aproximadamente, 70% dos muni-
cípios foi inferior a R$ 5 milhões, em 2010. 
Apenas quatro municípios gastaram mais 
de R$ 100 milhões em saúde, não por acaso, 
os mais populosos da Bahia, o que traduz 
uma política de financiamento fortemente 
baseada no critério populacional, mas que 
não consegue ser suficiente na redução das 
desigualdades. 

A respeito dos mecanismos de alocação 
dos recursos empregados pelas esferas 
de governo, cabe salientar que as transfe-
rências de recursos precisam seguir não 
apenas critérios de igualdade, como os 

repasses per capita, mas também devem 
ser reajustados com base nas condições 
demográficas, epidemiológicas e socioe-
conômicas de cada município ou região. 
Esse mecanismo ainda é incipiente na 
gestão dos recursos do SUS.

Um dos principais desafios na investiga-
ção dos gastos públicos são as dificuldades de 
acesso às informações sobre o orçamento da 
saúde. Embora o Siops, principal sistema de 
informação sobre o financiamento das ações 
e dos serviços de saúde, já esteja consolidado 
há mais de uma década, algumas informa-
ções ainda são de difícil acesso, especial-
mente no que se refere ao detalhamento dos 
gastos da esfera estadual. Ademais, alguns 
municípios ainda não transmitem de forma 
adequada e periódica as informações sobre 
o detalhamento dos seus recursos, sendo ne-
cessário, por vezes, recorrer a outros siste-
mas de informações, como o Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde 
(Datasus) e o FNS, a fim de evitar distorções 
nos resultados.

Na maior parte do período analisado, os 
recursos para a saúde aumentaram. Mas é 
importante frisar que a demanda pelos ser-
viços também aumentou bastante nesses 
últimos anos, em todo Brasil, sobretudo com 
a ampliação do acesso a partir da expansão 
da Atenção Básica. Assim, diante das difi-
culdades que a população enfrenta, princi-
palmente quando necessita dos serviços de 
média e alta complexidades, esse aumento 
dos gastos não se torna tão visível no cotidia-
no dos usuários e trabalhadores de saúde do 
SUS, que seguem se queixando da precarie-
dade dos serviços. 

De certo que não basta ter o recurso, pois 
sua distribuição de forma justa e eficaz exige 
conhecimento acerca das necessidades de 
saúde da população de referência, fiscaliza-
ção e uso racional para evitar desperdícios. 
De qualquer modo, se o aumento observado 
pode indicar um importante avanço na po-
lítica de financiamento das ações do SUS, 
o Brasil permanece, por outro lado, com 
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RESUMO Este artigo teve origem em pesquisa que objetivou identificar e validar a relevân-
cia dos indicadores presentes em um instrumento de avaliação da Atenção Primária à Saúde. 
Sessenta especialistas avaliaram 23 indicadores das dimensões ‘usuário como centro do pro-
cesso’, ‘organização dos processos focados nos usuários’, ‘vínculo, competências, habilidades 
e atitudes profissionais’ e ‘ambiência organizacional’. Quatro indicadores obtiveram Índice de 
Validade de Conteúdo (IVC) máximo: ‘pesquisa com usuários dos serviços de saúde’, ‘amplia-
ção da carteira de serviços’, ‘formação profissional, competências e participação nos proces-
sos de educação profissional’ e ‘ambiência e comunicação com a comunidade’. O IVC geral foi 
de 0,91.

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde. Estudos de validação. Avaliação em saúde.

ABSTRACT This article has been originated in a research that aimed to identify and validate 
the relevance of the indicators present in an instrument of evaluation of Primary Health Care. 
Sixty experts evaluated 23 indicators of the dimensions ‘user as the center of the process’, ‘orga-
nization of processes focused on users’, ‘link, competencies, skills and professional attitudes’ and 
‘organizational ambience’. Four indicators obtained a maximum Content Validity Index (CVI): 
‘research with users of health services’, ‘expansion of the service portfolio’, ‘professional training, 
competencies and participation in professional education processes’ and ‘ambience and commu-
nication with the community’. The overall CVI was 0.91.

KEYWORDS Primary Health Care. Validation studies. Health evaluation.
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Introdução 

A Atenção Primária à Saúde (APS) carac-
teriza-se por um conjunto de ações com o 
objetivo de desenvolver atenção integral que 
impacte a autonomia das pessoas e sua situ-
ação de saúde. Desenvolvida com alto grau 
de capilaridade, a APS deve ser operacionali-
zada em territórios definidos, considerando 
as características específicas de sua popu-
lação, por meio do exercício de práticas de 
cuidado e de gestão, sob a forma de trabalho 
em equipe (STARFIELD, 2004). 

A APS possui atributos essenciais e deri-
vados. Starfield (2004) afirma que os atributos 
essenciais são reconhecidos como eixos es-
truturantes do processo de atenção à saúde, 
sendo associados à qualidade dos serviços, à 
efetividade e à eficiência de suas interven-
ções. São eles o acesso, a longitudinalidade, 
a integralidade e a coordenação da atenção. 
Por sua vez, os atributos derivados qualifi-
cam as ações da APS em orientação centrada 
na família, orientação comunitária e compe-
tência cultural. 

Considerada como a porta de entrada de 
uma rede de serviços de acesso universal, a 
APS deve coordenar os cuidados na rede de 
atenção à saúde e efetivar a integralidade 
nas diversas dimensões (SUMAR; FAUSTO, 2014). 
No Brasil, a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), acordada entre gestores fe-
derais e representantes das esferas estaduais 
e municipais, define as responsabilidades 
de cada instância do governo, revê diretri-
zes políticas e reafirma a Estratégia Saúde 
da Família (ESF) como prioritária para or-
ganização da APS (BRASIL, 2012). A PNAB es-
tabelece que, dentre outras competências, 
o gestor municipal deve definir estratégias 
para que a prática de avaliação dos serviços 
seja institucionalizada e integrada ao pro-
cesso de trabalho da equipe. Uma das formas 
de avaliação se dá por meio da adesão ao 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), 
que se constitui num dos requisitos para o 

repasse de parte do financiamento federal 
da APS para o município.

Avaliar o desempenho dos serviços e seu 
impacto na saúde da população oportuniza a 
que os gestores orientem a implantação, con-
solidação e reformulação das práticas da APS 
(BRASIL, 2012). Estudo de Cavalcanti, Oliveira 
Neto e Sousa (2015) sobre identificação dos 
desafios para adesão ao PMAQ conclui que 
os gestores municipais consideraram impor-
tantes, dentre outros aspectos, o aperfeiço-
amento das atividades de monitoramento e 
avaliação, bem como o processo de gestão de 
pessoas (BRASIL, 2012). Ressalta-se que, por sua 
complexidade, o processo de avaliação na 
atenção básica exige competência gerencial, 
articulação e produção de informação para 
a definição de estratégias de intervenção 
(FELISBERTO, 2004). 

No município de Curitiba, capital do 
estado do Paraná, região sul do Brasil, a 
rede da APS vem sendo construída a partir 
da implantação de Unidades Municipais de 
Saúde (UMS) próximas à população atendi-
da, desde a década de 1970. Em 2014, a rede 
de serviços do município era composta de 
109 UMS, todas com atendimento odonto-
lógico, sendo 65 na modalidade da ESF. Tal 
rede é capaz de ofertar cobertura territorial 
de serviços da APS para a totalidade da po-
pulação estimada para o município, que é de 
1.800.000 habitantes.

Massuda, Poli Neto e Drehmer (2014) 

afirmam que o fortalecimento da APS foi 
estabelecido como uma das principais metas 
dos gestores da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Curitiba. Dentre as estraté-
gias elencadas para tal fortalecimento consta 
a reestruturação do processo de remunera-
ção variável dos servidores.

O processo de remuneração variável foi 
instituído em Curitiba em 1990 como forma 
de incentivo à qualificação das equipes de 
atendimento à saúde. No final da década de 
1990, houve descontinuidade do processo, 
justificada, empiricamente, pela diminuição 
de processos solidários e colaborativos entre 
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as equipes. No ano de 2002, as equipes das 
UMS foram estimuladas a estabelecer contra-
tos de gestão na atenção básica – pacto anual 
de responsabilidades entre equipes de UMS, 
Conselho Local de Saúde e o gestor distrital 
de saúde com respeito aos processos de tra-
balho e resultados alcançados. Tal contrato 
serviu como base para que, em 2003, o modelo 
de remuneração variável da SMS fosse rees-
truturado com a denominação Incentivo de 
Desenvolvimento de Qualidade (IDQ). O IDQ 
é composto por quatro processos avaliativos: 
avaliação individual, auto avaliação, avaliação 
da comunidade e avaliação da UMS; e resulta 
na remuneração variável de 20 a 40% do 
salário básico do servidor (AZEVEDO ET AL., 2013). 

Após 10 anos de existência, a gestão mu-
nicipal de Curitiba retomou o processo 
de remuneração variável com o intuito de 
embasá-lo nos atributos da APS. Um modelo 
avaliativo preliminar foi construído por uma 
equipe técnica do nível central, que usou 
como base instrumentos já consolidados e 
incluiu elementos ainda não contemplados 
nos instrumentos. A abordagem metodoló-
gica utilizada pela equipe incluiu as fases de 
construção de um instrumento de avaliação 
preliminar de dimensões e indicadores de 
desempenho, embasado nos atributos da 
APS; validação do instrumento; condução de 
teste piloto em duas UMS; e operacionaliza-
ção da proposta de avaliação.

O modelo incluiu quatro dimensões para 
avaliação: i. usuário como centro do pro-
cesso; ii. organização dos processos focados 
nos usuários; iii. competências e habilidades 
profissionais; iv. ambiência organizacional. 
A partir de sua proposição, surgiu a questão 
da confiabilidade e relevância do instrumen-
to para qualificar a atenção prestada no que 
diz respeito aos atributos da APS.

Como o resultado da avaliação da APS no 
município será utilizada na determinação da 
remuneração variável, é fundamental que 
seus critérios precursores sejam explícitos, 
evitando valores determinados por critérios 
pessoais ou políticos. 

  A pesquisa que originou este artigo 
se insere na segunda fase do processo de 
construção do instrumento, a validação.  O 
processo de validação de instrumento está, 
dentre outros requisitos, associado à sua 
validade interna e reprodutibilidade, o que 
demanda validação de face, de conteúdo e de 
constructo. A validação de face verifica se o 
instrumento é compreensível aos participan-
tes, de modo a não comprometer os objetivos; 
a validação de conteúdo analisa a validade 
interna da dimensão de um instrumento; 
e a de constructo verifica a validade da ca-
racterística singular que está sendo medida 
em relação à dimensão do instrumento (LUIS; 

ASSUNÇÃO; LUIS, 2012). A pesquisa aqui relatada se 
limitou às validações de face e de conteúdo 
e teve como objetivo identificar e validar a 
relevância dos indicadores presentes no ins-
trumento de avaliação da APS.  

Material e métodos 

Estudo avaliativo, de validação de instru-
mento. Participaram da pesquisa 60 pessoas, 
cujo processo de recrutamento utilizou duas 
abordagens. A primeira, por amostragem 
intencional não probabilística, utilizando a 
técnica ‘bola de neve’, pela qual foram se-
lecionados 20 especialistas da área da APS, 
denominados Especialistas externos (Ee). A 
segunda, por amostragem intencional, pela 
qual foram selecionados 29 profissionais 
de saúde da SMS de Curitiba, denominados 
Especialistas internos (Ei); nove gestores 
distritais (G); e dois usuários Conselheiros 
de Saúde (CS). Pela característica da seleção 
não houve critério de exclusão. 

Para constituir o grupo inicial de Ee, 
foram selecionados profissionais reconheci-
dos nacionalmente por sua expertise na APS 
em pesquisas realizadas ou formulação de 
políticas públicas, com formação e experiên-
cia mínima de cinco anos na APS. Enviaram-
se 19 convites por meio eletrônico. Desses, 
treze especialistas aceitaram participar do 
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estudo (86%) e indicaram outras 22 pessoas, 
das quais sete responderam ao questionário.

Os Ei foram convidados pessoalmente 
por uma das pesquisadoras. Selecionaram-
se, em cada um dos nove distritos sanitários 
existentes na SMS no momento da coleta 
de dados, três profissionais por categoria, 
dentre cirurgiões dentistas, enfermeiros e 
médicos. O critério para a seleção foi a ex-
periência mínima de dez anos na ESF da 
cidade de Curitiba. Para garantir o número 
mínimo de participantes, foram convidados 
30 profissionais. Desses, 29 responderam ao 
instrumento no tempo previsto para coleta.

Incluíram-se os nove gestores dos dis-
tritos sanitários com experiência em mo-
nitoramento e avaliação. Finalmente, para 
seleção dos dois CS, utilizou-se como critério 
a participação na mesa diretora do Conselho 
Municipal de Saúde, justificado pelo fato que 
os CS acompanham o monitoramento dos 
indicadores de saúde do Município por meio 
dos documentos institucionais, como o Plano 
Municipal de Saúde, o Plano Anual de Saúde e 
os relatórios quadrimestrais de gestão. 

A coleta de dados foi realizada no período 
de quatro de maio a 27 de junho de 2015. Para 
compor o instrumento, foram utilizados os 
indicadores constantes do instrumento ava-
liativo preliminar, construído em 2013 pela 
equipe técnica da diretoria da APS da SMS 
Curitiba. A seleção de dimensões e indicado-
res teve como referência os atributos e valores 
da APS (STARFIELD, 2004) aplicados pela ESF.

A dimensão ‘usuário como centro do pro-
cesso’ objetiva avaliar de forma mais estrutu-
rada a qualidade dos atributos da APS na visão 
do usuário, possibilitando a identificação dos 
pontos de maior dificuldade e que precisam 

ser fortalecidos. Devido a sua complexida-
de, essa dimensão utiliza um instrumento já 
validado, o PCATool-Brasil (Primary Care 
Assessment Tool), versão reduzida (HARZHEIM 

ET AL., 2006). O PCATool-Brasil avalia os atribu-
tos da APS, dos quais quatro são exclusivos 
– acesso, longitudinalidade, integralidade e 
coordenação – e dois são derivados – a orien-
tação familiar e a orientação comunitária.

A dimensão ‘organização dos processos 
focados nos usuários’ foi construída a partir 
de três diferentes atributos da APS: carteira 
de serviços, que mede a integralidade e a po-
livalência das equipes a partir dos serviços 
ofertados aos usuários vinculados à sua lista; 
acesso e vínculo, que relaciona a disponibili-
dade e cobertura de serviços; e indicadores 
de processo de cuidado. Cada atributo é com-
posto por um ou mais fatores que, somados, 
compõem a pontuação final da dimensão.

A dimensão ‘vínculo, competências, ha-
bilidades e atitudes profissionais’ é baseada 
num conjunto de saberes: saber (conheci-
mentos), saber fazer (habilidades), saber ser 
(atitudes), querer fazer (motivação) e poder 
fazer (atitudes profissionais e meios). O con-
junto é de caráter individual e composto por 
fatores relacionados à formação, produtivi-
dade, capacidade de resolução e tempo de 
permanência na mesma UMS.

A dimensão ‘ambiência organizacional’ 
compreende o espaço físico, social, profis-
sional e de relações interpessoais, sendo 
avaliada de forma coletiva pela equipe, pos-
sibilitando a inclusão de itens relacionados 
diretamente à organização da UMS.

Os componentes e indicadores do ins-
trumento construído pela equipe da SMS 
Curitiba estão dispostos no quadro 1. 
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Os participantes responderam a um questio-
nário on-line composto de duas partes. A pri-
meira relativa ao perfil sociodemográfico e de 
formação e a segunda sobre a relevância dos in-
dicadores presentes no instrumento de avaliação.

O questionário foi construído no software 
SurveyMonkey (disponível em: <https://
pt.surveymonkey.com/>), que possibilita a 
organização dos dados coletados em planilha 
eletrônica do Excel®.

Individualmente, os participantes atribuí-
ram um grau de relevância a cada um dos in-
dicadores por meio de respostas estruturadas, 

seguindo a escala tipo Likert: certamente 
relevante=4; provavelmente relevante=3; pro-
vavelmente não relevante=2 e certamente não 
relevante=1. Nos casos de atribuição ‘certamen-
te não relevante’, uma justificativa era solicita-
da para resposta em campo aberto. 

Os dados relativos ao perfil sociodemográfi-
co e de formação dos participantes foram apre-
sentados de forma descritiva, com distribuição 
média e percentual simples, apenas com o intuito 
de caracterizá-los. Para medir a proporção de 
participantes que estavam em concordância 
sobre a relevância dos indicadores presentes no 

Quadro 1. Dimensões do instrumento de avaliação da Atenção Primária à Saúde, seus componentes e número de indicadores. Curitiba, 2015

Fonte: Instrumento preliminar para avaliação da Atenção Primária à Saúde, Curitiba, 2013.

 DIMENSÃO COMPONENTES INDICADORES 
Usuário como 
centro do 
processo 

Pesquisa para a análise da percepção 
dos usuários sobre o processo de aten-
ção: Primary Care Assessment Tool 
(PCATool-Brasil adultos)

1. Pesquisa com usuários dos serviços de saúde.

Organização 
dos processos 
focados nos 
usuários 

Carteira de serviços, Acesso e vínculo e 
Processo de cuidado  

2. Ampliação da carteira de serviços.
3. Número de pessoas vinculadas à equipe.
4. Horário de atenção continuada pela equipe de saúde.
5. Ampliação de formas de acesso.
6. Percentual de usuários vinculados à equipe de saúde e atendidos na Unidade de Pronto 
Atendimento.
7. Proporção de mulheres de 25 a 64 anos que não realizaram o rastreamento de câncer 
de colo de útero.
8. Cobertura de vacinas da população vinculada.
9. Tratamento adequado de sífilis dos pacientes vinculados, incluído o parceiro no caso de 
gestante.
10. Cobertura de tratamento supervisionado de tuberculose dos pacientes vinculados.
11.  Proporção de internamentos por asma na população vinculada.
12. Cobertura de escovação supervisionada nos escolares das escolas do Programa de 
Saúde nas Escolas vinculadas à equipe.
13. Cobertura de exame para detecção de lesões bucais nos usuários com idade acima de 
40 anos, na população vinculada à equipe.
14. Cobertura de primeira consulta odontológica em crianças menores de cinco anos, no 
total na população vinculada. 

Vínculo, com-
petências, 
habilidades e 
atitudes pro-
fissionais

Formação, competências e participação 
nos processos de educação profissional 
e da comunidade, produtividade, reso-
lubilidade da Atenção Primária à Saúde 
e tempo de permanência na mesma 
equipe.

15. Formação profissional, competências e participação nos processos de educação pro-
fissional.
16. Avaliação da produtividade baseada nas metas estabelecidas previamente, por catego-
ria profissional.
17. Resolutividade da Atenção Primária à Saúde em percentagem de encaminhamentos de 
usuários para especialistas.
18. Tempo de permanência na mesma Unidade de Saúde e equipe.

Ambiência 
organizacional 

Avaliação 360º pela equipe e organiza-
ção dos espaços das Unidades Básicas 
de Saúde.

19. Organização de insumos da Unidade Básica de Saúde.
20. Organização de equipamento.
21.  Limpeza da Unidade Básica de Saúde.
22. Ambiência e comunicação com a comunidade.
23. Avaliação por pares de atitudes do profissional, considerando o turno de trabalho.
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instrumento, utilizou-se o Índice de Validade 
de Conteúdo (IVC), que permite analisar cada 
item individualmente e, após, o instrumento 
como um todo. O escore do índice relacionado ao 
item é calculado pela soma da concordância de 
cada item marcado como ‘3’ ou ‘4’, dividido pelo 
número total de respostas. Para o instrumento 
como um todo, dividiu-se o número total de itens 
considerados relevantes (3 ou 4) pelo número 
total de itens. Para serem considerados válidos, 
tanto o item como o instrumento devem obter o 
escore ≥ 0.80 (ALEXANDRE; COLUCI, 2006).

As justificativas dos participantes foram 
agrupadas por semelhança e pertinência às 
quatro dimensões do instrumento, como base 
para potencializar a discussão e ancorar a vali-
dação de face. Não foi realizada análise qualita-
tiva das justificativas.

A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de 
Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná e SMS de Curitiba (parece-
res nº 1.008.015 e nº 1.033.282).

Resultados 

Caracterização dos especialistas 

A média de idade dos especialistas foi de 
47.8 anos; 55% é do sexo feminino; 38%, 

médicos; 30%, enfermeiros; 18%, cirurgi-
ões dentistas; 5%, fisioterapeutas; e 2% se 
distribuíram entre os demais profissionais 
de saúde. Os participantes possuíam uma 
média de 2.12 especializações, sendo 42% 
na área da saúde coletiva; 55% na saúde 
da família; 22% na gestão em saúde; e 87% 
em outras especializações relacionadas à 
saúde. Dentre os especialistas, 37% eram 
mestres e 18%, doutores. Dois participan-
tes eram doutorandos.

Quanto à área de atuação, 48% atuavam 
na assistência; 32% em gestão distrital 
ou federal; 17% na docência; e menos de 
3% estavam aposentados. Do total, 63% 
tinham vínculo com a SMS de Curitiba. O 
tempo de atuação na APS variou de seis 
anos a mais de 30 anos, sendo que 43% dos 
participantes trabalhavam de onze a 20 
anos na área.  

Relevância dos indicadores 

Nos gráficos 1 a 3, apresentam-se as pro-
porções de concordância para cada indi-
cador, por grupo de participantes (Ee, G e 
Ei). Para o grupo de CS, por ser formado 
de apenas dois participantes, optou-se 
pela descrição textual dos resultados.
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Gráfico 1.  Concordância entre os Especialistas externos (Ee) para a relevância dos indicadores que compõem o instrumento de avaliação da Atenção 
Primária à Saúde (N=20) segundo o Índice de validade de conteúdo (IVC), Curitiba, 2015 
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Gráfico 2 . Concordância, segundo o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), entre os Gestores (G) para relevância dos indicadores que compõem o 
instrumento de avaliação da Atenção Primária à Saúde (N=9). Curitiba, 2015
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Os dois CS consideraram todos os indi-
cadores relevantes para avaliação da APS. 
Dentre os indicadores, sete foram avaliados 
como certamente relevante: Pesquisa com 
usuários dos serviços de saúde; Ampliação 
da carteira de serviços; Número de pessoas 
vinculadas à equipe; Horário de atenção 
continuada pela equipe de saúde; Ampliação 
de formas de acesso; Percentual de usuá-
rios vinculados à equipe de saúde e aten-
didos na Unidade de Pronto Atendimento; 
e Cobertura de vacinas da população vin-
culada. Um dos conselheiros, aposentado, 
incluiu um comentário sobre a importân-
cia do indicador relacionado à pesquisa de 
satisfação do usuário, salientando que “é 
muito importante a divulgação ampla dos re-
sultados de pesquisas realizadas [...]” (CS2). 
Em relação à dimensão da organização dos 
processos focados nos usuários, o mesmo 
conselheiro reforçou que as metas do instru-
mento devem ser as mesmas pactuadas com 
o Ministério da Saúde. 

Embora exista concordância sobre a re-
levância dos indicadores pelos Ee, nenhum 
item foi avaliado como certamente relevante 
por todos os especialistas externos (gráfico 
1). Destacam-se as justificativas de não rele-
vância relacionadas aos indicadores de vin-
culação e atendimento da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e escovação supervisio-
nada. O primeiro foi criticado pela compre-
ensão de que tal indicador “[...] não avalia 
necessariamente o vínculo do usuário com a 
equipe, pois questões de acessibilidade podem 
interferir.” (Ee14, médico). Por sua vez, o in-
dicador da escovação supervisionada “[...] 
não necessita ser atribuição da Estratégia de 
Saúde da Família/Atenção Primária à Saúde.” 
(Ee20, médico).  

O grupo de gestores (G) avaliou três 
itens como certamente relevantes (gráfico 
2). Da mesma maneira que o grupo de Ee, 
alguns gestores também responderam pela 
não relevância dos indicadores de vincula-
ção e atendimento da UPA e de escovação 

Gráfico 3 . Concordância, segundo o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), entre os Especialistas Internos (Ei) para a relevância dos indicadores que 
compõem o instrumento de avaliação da Atenção Primária à Saúde (N=29). Curitiba, 2015
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supervisionada. Uma das justificativas em 
relação à UPA é a de que:

[...] a APS não está dimensionada para atender à 
população que procura a UPA durante o período 
de funcionamento da UMS; o acesso ao serviço 
da UPA também é relevante nos casos de emer-
gência. (G3, enfermeiro).  

Outro indicador considerado por gesto-
res como não relevante é o relacionado ao 
horário de atenção continuada, cuja justifi-
cativa foi a de que “[...] a disponibilidade do 
serviço é fundamental para a acessibilidade, 
no entanto não a garante” (G3, enfermeiro). 

Apesar de o conjunto de indicadores 
atingir o escore de relevância, no grupo de 
Ei detectou-se o maior número de registros 
de não relevância para alguns indicadores, e 
nenhum dos itens teve concordância total na 
avaliação de ‘certamente relevante’ (gráfico 
3). Novamente, o indicador relacionado à 
vinculação e atendimento da UPA foi mais 
criticado. Dois Ei justificam a não relevância 
pela dificuldade de avaliação desse indica-
dor, pois 

[...] culturalmente, a população procura a UPA 
por diversos motivos, que o acesso sempre foi 

permitido, déficit de profissionais na UMS, fila 
de madrugada para conseguir consulta. (Ei12, 
enfermeira), 

e que o indicador “[...] não avalia a ade-
rência do usuário ou equipe, inúmeros fatores 
podem levar o usuário a procurar a UPA” 
(Ei19, médico). 

Em relação ao indicador que mede a re-
solutividade por meio do percentual de en-
caminhamentos para especialidade, dois Ei 
justificaram a não relevância salientando que:

[...] o encaminhamento para especialista absolu-
tamente não avalia a resolutividade, porque são 
múltiplos os fatores que influenciam no número 
e causas de encaminhamentos. (Ei12, médico), 

e que “o percentual de encaminhamentos 
pode refletir especificidades de demanda e não 
baixa resolutividade” (Ei27, médico). 

Validade de conteúdo dos 
indicadores 

Na avaliação geral, os 23 indicadores obtiveram 
escore de IVC ≥ 0.80 (tabela 1). O IVC do instru-
mento como um todo foi de 0,91. Esse resultado 
caracteriza a validação de seu conteúdo. 

Tabela 1. Índice de Validação de Conteúdo (IVC) do instrumento de avaliação da Atenção Primária à Saúde, distribuído por indicadores, dimensões e 
número de especialistas que atribuíram os conceitos ‘certamente relevante’ ou ‘provavelmente relevante’. Curitiba, 2015

Dimensão Indicadores IVC

Especialistas que 
atribuíram os 

conceitos certamente 
ou provavelmente 
relevante (N=60)

Usuário como centro do processo Pesquisa com usuários dos serviços de saúde 1,00 60

Organização dos processos focados 
nos usuários

Ampliação da carteira de serviços 1,00 60

Número de pessoas vinculadas à equipe 0,95 57

Horário de atenção continuada pela equipe de saúde 0,90 54

Ampliação de formas de acesso 0,93 56

Percentual de usuários vinculados à equipe de saúde e atendidos 
na Unidade de Pronto Atendimento 

0,82 49
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Tabela 1. (cont.)

Organização dos processos focados 
nos usuários

Proporção de mulheres de 25 a 64 anos que não realizaram o 
rastreamento de câncer de colo de útero  

0,97 58

Cobertura de vacinas da população vinculada 0,98 54

Tratamento adequado de sífilis dos pacientes vinculados, incluído o 
parceiro no caso de gestante 

0,97 58

Cobertura de tratamento supervisionado de tuberculose dos pa-
cientes vinculados 

0,97 58

Proporção de internamentos por asma na população vinculada 0,97 58

Cobertura de escovação supervisionada nos escolares das escolas 
do Programa de Saúde nas Escolas vinculadas à equipe 

0,92 55

Cobertura de exame para detecção de lesões bucais nos usuários 
com idade acima de 40 anos, na população vinculada à equipe 

0,98 59

Cobertura de primeira consulta odontológica em crianças menores 
de cinco anos, no total na população vinculada 

0,98 59

Vínculo, competências, habilidades 
e atitudes profissionais

Formação profissional, competências e participação nos processos 
de educação profissional 

1,00 60

Avaliação da produtividade baseada nas metas estabelecidas 
previamente, por categoria profissional 

0,92 55

Resolutividade da Atenção Primária à Saúde em percentagem de 
encaminhamentos de usuários para especialistas

0,88 53

Tempo de permanência na mesma Unidade de Saúde e equipe 0,90 54

Ambiência Organizacional Organização de insumos 0,97 58

Organização de equipamento 0,98 59

Limpeza da Unidade Básica de Saúde 0,96 58

Ambiência e comunicação com a comunidade 1 60

Avaliação por pares de atitudes do profissional, considerando o 
turno de trabalho 

0,95 57

IVC Total  0,91 

 Os indicadores que obtiveram menor IVC 
foram o ‘Percentual de usuários vinculados à 
equipe de saúde e atendidos na Unidade de 
Pronto Atendimento’ e ‘Resolutividade da 
APS medida pelo percentual de encaminha-
mentos de usuários para especialistas’. 

Quatro indicadores obtiveram IVC 
máximo: ‘Pesquisa com usuários dos servi-
ços de saúde’, ‘Ampliação da carteira de ser-
viços’, ‘Formação profissional, competências 
e participação nos processos de educação 
profissional’ e ‘Ambiência e comunicação 
com a comunidade’.   

Discussão 

Na dimensão ‘Usuário como centro do 
processo’, a realização de pesquisas de 
opinião sobre a satisfação do usuário com 
o serviço oferecido foi um dos indicadores 
com consenso total de relevância entre os 
participantes. 

A satisfação do usuário, além de ser um 
indicador de qualidade, proporciona uma 
avaliação de desempenho sob a perspectiva 
de tal indicador, orientando decisões estra-
tégicas ou operacionais para melhoria dos 
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serviços prestados no sistema de saúde (ZILS 

ET AL., 2009).

A revisão integrativa da literatura desen-
volvida por Rocha, Bocchi e Godoy (2016) 
revela que o acesso oportuno aos serviços de 
saúde ainda é um problema em vários países 
do mundo, sendo que algumas pesquisas 
avaliam a satisfação do usuário utilizando 
itens como agendamento e horário estendi-
do para o atendimento. Os autores discutem 
que as pesquisas foram elaboradas com a 
finalidade de subsidiar mudanças e ancorar 
projetos de governo.    

Parece haver consenso entre os pesqui-
sadores e os profissionais de saúde sobre a 
importância da avaliação da qualidade dos 
serviços pela ótica das pessoas que os utili-
zam e que deles dependem. Além de viabi-
lizar estratégias para melhoria do sistema 
de saúde (ZILS ET AL., 2009), os resultados desse 
tipo de pesquisa poderão ser utilizados pelas 
equipes avaliadas para repensar sua atuação 
no espaço da APS. 

Dentre os instrumentos que incluem o 
item da satisfação do usuário para avaliar a 
APS está o PCATool. Autores de pesquisas 
que se dedicaram a estudar o PCATool con-
cluíram que o instrumento é o mais adequa-
do às propostas inclusas na PNAB (GARUZI ET 

AL., 2014; HARZHEIM ET AL., 2013; SHI; STARFIELD; XÚ, 2001). 

Assim, a escolha do PCATool-Brasil, versão 
reduzida, para o processo de avaliação da 
APS em Curitiba parece ser adequada, refle-
tindo a pertinência do uso de instrumentos 
mundialmente reconhecidos.  

A ampliação da carteira de serviços é o 
único indicador que compõe a dimensão 
da ‘Organização dos processos focados nos 
usuários’ a obter consenso total de relevân-
cia. Tal ampliação exige que a equipe da 
APS reconheça, adequadamente, as neces-
sidades de saúde mais frequentes e dispo-
nibilize os recursos para abordá-las, rumo à 
integralidade. 

A variedade de serviços disponíveis deve 
respeitar a incidência ou prevalência das ne-
cessidades de saúde da população (STARFIELD, 

2004). Entretanto, ao abordar o conhecimento 
do conceito de necessidades de saúde sob a 
perspectiva do usuário, Moraes, Bertolozzi 
e Hino (2011) concluíram que ainda persistem 
tensões envolvendo o conflito entre o que 
os usuários apresentam como demandas e o 
reconhecimento das necessidades de saúde 
pelos profissionais. 

Nessa ótica, discute-se que as decisões 
sobre a ampliação da carteira de serviços da 
APS não depende apenas da disponibilização 
de equipamentos pelos gestores, mas de uma 
equipe capaz de reconhecer as necessidades 
de saúde da comunidade.

Espera-se que as equipes, além de reco-
nhecer as necessidades, conheçam as histó-
rias de vida dos usuários e famílias, fazendo 
da escuta uma prioridade para superar a 
forma fragmentada de assisti-los (FRACOLLI 

ET AL., 2014; MORAES; BERTOLOZZI; HINO, 2011). Apesar 
desta premissa, ainda se verifica que, nas 
práticas cotidianas e em mesma situação, 
ocorrem diferentes formas de cuidar mesmo 
entre os profissionais de uma mesma catego-
ria (FRACOLLI ET AL., 2014). Esse fato pode ser su-
perado, dentre outras possibilidades, com a 
inclusão do tema nos processos de formação 
e nos processos de avaliação dos profissio-
nais de saúde.

Na dimensão ‘organização dos processos 
focados nos usuários’, ressalta-se um item 
dentre os que receberam menor IVC – ‘per-
centual de usuários vinculados à equipe e 
atendidos em UPA’. Embora a UPA se apre-
sente como um observatório da rede de 
atenção, podendo delimitar problemas na 
APS tais como dificuldades de acesso e de 
vínculo dos usuários com a equipe, o item 
relacionado ao atendimento pela unidade 
não deve ser analisado de forma limitada e 
fora do contexto da organização de serviços. 

Uma realidade percebida nas UPAs em 
todo o País é resultante da demora para o 
atendimento nas UMS.  Essa demora é de-
terminada pela procura por um atendimen-
to ágil e pela oportunidade para solucionar 
problemas, ainda que não sejam urgentes ou 
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emergenciais, gerando, como consequência, 
um fluxo de usuários que excede à capacidade 
do serviço (OLIVEIRA ET AL., 2015; RANDOW ET AL., 2011). 

Na dimensão ‘vínculo, competências, ha-
bilidades e atitudes profissionais’, os par-
ticipantes reconhecem a importância da 
qualificação profissional como indicador de 
avaliação para qualidade da APS. Entretanto, 
apesar do reconhecimento da importân-
cia da formação dos profissionais de saúde 
como essencial para mudanças na prática 
de atenção à saúde (SCHERER, 2016; VENDRUSCOLO; 

PRADO; KLEBA, 2014) e de que profissionais qua-
lificados podem apresentar competência 
técnica para a transformação do modelo 
de atenção, há necessidade de conhecer o 
impacto da formação e da qualificação pro-
fissional sobre o desenvolvimento dos atri-
butos da APS (LEÃO; CALDEIRA, 2011). 

Também deve-se considerar que, ao ana-
lisar a necessidade de qualificação da enfer-
magem de nível médio para a ESF, Ximenes 
Neto et al. (2016) afirmam que apesar da 
mudança dos espaços de trabalho da área 
hospitalar para a extra hospitalar, a premissa 
da formação ainda é centrada na clínica hos-
pitalar. Situação semelhante foi identificada 
na formação dos profissionais de nível supe-
rior, o que determina uma desconexão entre 
o trabalho na APS e a formação, que poderia 
ser superada, em parte, pela oferta de espe-
cializações em Saúde da Família (SCHERER, 2016). 

Na ótica apresentada, a formação profis-
sional, quer seja do nível médio ou superior, 
determina a emergência de uma coparticipa-
ção do serviço para a qualificação da equipe 
que atua na APS. 

Um dos indicadores com menor IVC neste 
estudo se encontra na dimensão vínculo, 
competências, habilidades e atitudes pro-
fissionais: a resolutividade da APS.  Nesse 
domínio, em 2008, o MS instituiu a criação 
dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(Nasfs) para amparar a inserção da ESF na 
rede de serviços e ampliar, dentre outros 
aspectos, a eficiência das ações (BRASIL, 2008). 
O Nasf é uma iniciativa que pode auxiliar na 

operacionalidade da APS. Reforça-se que ini-
ciativas brasileiras para fortalecer e expan-
dir a ESF como coordenadora do sistema de 
saúde se alinham às reformas europeias que, 
ao consolidar a função de porta de entrada 
da APS, estendem a resolutividade dos ser-
viços e fortalecem o papel de coordenação 
da rede de serviços de saúde (ALMEIDA; FAUSTO; 

GIOVANELLA, 2011).
A resolutividade dos serviços de APS diz 

respeito à capacidade de identificar riscos, 
ofertando desde a consulta inicial e demais 
procedimentos, incluindo o encaminhamen-
to qualificado ao atendimento especializado, 
quando necessário, até a solução dos proble-
mas de saúde do usuário. Isto inclui o incre-
mento de diferentes tecnologias de cuidado 
individual e coletivo, por meio de habilida-
des clínicas das equipes de saúde.

A longitudinalidade, mais que uma conti-
nuidade dos cuidados ao usuário por equipe 
da APS, é uma relação terapêutica cons-
truída ao longo do tempo, tanto em casos 
de doenças como de cuidados preventivos. 
Como resultados têm-se diagnósticos e tra-
tamentos mais precisos, bem como a redução 
dos encaminhamentos para especialistas 
(STARFIELD, 2004).

Na dimensão ‘ambiência organizacional’, 
o consenso relacionado ao indicador ‘am-
biência e comunicação com a comunidade’ 
pode ter sofrido interferência das propostas 
para melhoria dos ambientes de trabalho da 
gestão municipal de Curitiba (2013/2016).

Sabe-se que a adequação da estrutu-
ra física e a melhoria na disponibilidade e 
manutenção de equipamentos e insumos 
podem contribuir para uma assistência de 
qualidade à saúde da população (PEDROSA; 

CORRÊA; MANDÚ, 2011). Por sua vez, estudo que 
se dedicou à área da saúde mental revela 
que uma equipe com diferentes formações 
profissionais deve priorizar a integralida-
de das ações de cuidado com o objetivo de 
constituir ambiente adequado ao processo 
terapêutico (KANTORSKI ET AL., 2011). Desse modo, 
conclui-se que a ambiência é influenciada 
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pela estrutura e pela interação estabelecida 
entre os profissionais de saúde.

Em relação aos diferentes grupos de ava-
liadores, verifica-se que o grupo de Ei e Ee 
não validaram como certamente relevante 
nenhum dos itens. Entretanto, o grupo de Ee 
obteve uma melhor percepção dos indicado-
res em relação aos demais. Tal fato pode ser 
justificado pelo perfil de seleção desses indi-
cadores e pelo não envolvimento direto com 
uma das finalidades do instrumento, que é a 
remuneração variável dos Ei e G.

Conclusões

O instrumento proposto para avaliação da 
APS foi validado no município de Curitiba 
(PR). Esse processo possibilita credibilida-
de e transparência em sua implementação, 
assim como permite que outros municí-
pios, com organização semelhante, possam 
utilizar os indicadores adaptando-os à sua 
realidade. 

Os indicadores ‘percepção do usuário’, 
‘ampliação da carteira de serviços’, ‘forma-
ção e educação profissional’ e ‘ambiência 
e comunicação com a comunidade’ foram 
considerados os mais relevantes. Tais indi-
cadores refletem, sem desconsiderar outros, 
importantes atributos da APS, como o acesso, 
a longitudinalidade, a orientação centrada 

na família e a coordenação da atenção.
Apesar de validado, o indicador 

Percentual de usuários vinculados à equipe 
de saúde e atendidos na Unidade de Pronto 
Atendimento, foi o que recebeu menor índice 
de validade, sendo alvo de críticas justifica-
das pela interferência oferecida pelo con-
texto da organização dos serviços. Sugere-se 
que o indicador seja considerado como um 
evento sentinela, possibilitando analisar os 
motivos do comparecimento nas UPAs de 
usuários vinculados às UMS. 

Ressalta-se que o instrumento deve se tornar 
dinâmico a partir do monitoramento e avalia-
ção dos resultados obtidos e da necessidade 
do serviço. Portanto, estudos futuros devem 
investigar as características que permeiam, in-
trinsecamente, o processo de trabalho na APS 
de modo a compor outros indicadores para o 
processo de avaliação tais como a necessidade 
de conhecimentos sobre ética, o direito dos 
usuários, as habilidades em comunicação inter-
pessoal e o trabalho em equipe.
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RESUMO Este artigo tem como objetivo analisar e problematizar os sentidos atribuídos 
por profissionais e usuários da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de Porto Alegre/RS às 
práticas de acolhimento. A pesquisa está inserida no espectro das pesquisas participativas. 
Adotaram-se como estratégias metodológicas a observação participante, em três contextos da 
Raps da cidade de Porto Alegre, o diário de campo, as entrevistas narrativas (com usuários e 
profissionais) e os grupos de discussão com os profissionais. Inscrito em um regime de alte-
ridade, o acolhimento se transforma em um encontro dialógico, sempre polifásico e marcado 
por tensões.

PALAVRAS-CHAVE Acolhimento. Serviços de saúde. Saúde mental. Psicologia social.

ABSTRACT This article aims to analyze and problematize the meanings attributed by profes-
sionals and users of the Network of Psychosocial Care (Raps) in Porto Alegre/RS to the user 
embracement practices. The research is inserted in the spectrum of participative researches. 
The participant observation, in three contexts of the Raps of the city of Porto Alegre, the field 
diary, the narrative interviews (with users and professionals) and the discussion groups with the 
professionals were adopted as methodological strategies. Inscribed in a regime of otherness, the 
embracement becomes a dialogical encounter, always polyphasic and marked by tensions.

KEYWORDS User embracement. Health services. Mental health. Social psychology.
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Introdução

Atualmente, nas discussões em torno das 
políticas sobre drogas, há uma urgência por 
internações de usuários de crack, uma urgên-
cia construída num determinado contexto de 
disputas políticas e ideológicas, sem que, com 
tal ponderação, desconsidere-se a necessi-
dade de intervenções, bem como a gravida-
de do problema. Só que tal fato, respaldado 
pelo aumento expressivo de ordens judiciais 
para internação compulsória, bem como dos 
pedidos de familiares para internações invo-
luntárias de usuários de drogas, remete ao 
difícil debate sobre o financiamento público 
das comunidades terapêuticas, que se fun-
damenta, em grande parte, em uma moral 
religiosa. O desinvestimento nos serviços 
públicos, característica importante do neoli-
beralismo, justifica a contratação de serviços 
privados, como as comunidades terapêuticas 
e as clínicas particulares (ROMANINI; DETONI, 2014). 

Essa discussão aparece com força quando 
se fala sobre o uso de drogas. Há, ainda, um 
discurso difundido na sociedade de que os 
jovens usam drogas porque fazem parte de 
uma família ‘desestruturada’ ou, ao contrário, 
que a família se desestrutura em função de 
algum familiar que usa drogas. Geralmente, 
no primeiro caso, trata-se de famílias pobres – 
‘causadoras’ do uso. Entretanto, tais discursos 
desconsideram que a noção de família dissol-
vida ou desestruturada traz consigo o modelo 
de família burguesa oitocentista, e tudo o que 
foge desse padrão é considerado em desor-
dem. Reside, portanto, nesses discursos, uma 
responsabilização e/ou culpabilização da dis-
solução da família pela situação de degrada-
ção social em que se vive, como se a crise social 
contemporânea não tivesse nenhuma relação 
com a degradação dos espaços públicos e de 
políticas sociais destinadas às camadas mais 
pobres da população (ROMANINI; ROSO, 2013).

Tanto a urgência das internações (invo-
luntárias e compulsórias) quanto esses dis-
cursos que culpabilizam as famílias pelo uso 
de drogas podem ser considerados efeitos da 

lógica proibicionista que vem sustentando prá-
ticas no campo das políticas sobre drogas. O 
proibicionismo coloca a droga como inimigo a 
ser combatido pelas políticas públicas (princi-
palmente de segurança), e a abstinência como 
único objetivo dos tratamentos ofertados. Em 
oposição à redução de danos, o discurso proi-
bicionista sustenta o paradigma da abstinência, 
que, embora considere a recaída como parte do 
processo, coloca-a como um fracasso da meta 
de uma sociedade livre das drogas. Entretanto, 
por meio das reflexões de Souza e Carvalho 
(2012), percebe-se que a recaída não aparece 
como um fracasso das instituições que ofertam 
a assistência em saúde, mas como um fracasso 
individual, uma fraqueza do indivíduo, uma 
falha moral. Vê-se, portanto, que a abstinência 
como meta única, a dependência química como 
diagnóstico e a internação compulsória como 
medida de tratamento funcionam num círculo 
vicioso que individualiza o fracasso (SOUZA; 

CARVALHO, 2012), sustentando e reproduzindo o 
modo indivíduo de subjetivação nas políticas 
sobre drogas. O fracasso como tecnologia de 
subjetivação, tendo a culpabilização como seu 
principal efeito. 

O modo indivíduo de subjetivação, atuali-
zado nessas políticas, coloca sérias limitações 
à construção de políticas ‘efetivamente’ públi-
cas, porque sustenta dicotomias, como indiví-
duo e sociedade, bem e mal, certo e errado, o 
abstinente e o fracassado. Por isso, a aposta na 
construção do comum é fundamental, enfati-
zando a dimensão pública de uma política. O 
comum implica a abertura ao outro – a questão 
da alteridade, a composição de singularidades, 
o acolhimento à multiplicidade, a capacida-
de de diferir –, a pluralidade, que constitui o 
plano político em Hannah Arendt (2010). Por 
isso, o comum sempre advém da experiência, 
é heterogêneo, acompanha práticas concretas 
e cria efeito de pertencimento – os encontros 
entre profissionais-gestores-usuários-pesqui-
sador. Como afirmam Barros e Pimentel (2012), 
desestabilizam-se as fronteiras entre saberes 
e atores, ocorrendo o atravessamento de dife-
rentes semióticas através da experiência da 
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dimensão do coletivo. Coletivo como expe-
riência do comum, potencializando saberes 
até então excluídos. 

Diante desse contexto, parte-se do pres-
suposto de que o acolhimento pode ser 
considerado um dispositivo de construção 
do comum, concretizado nos encontros 
cotidianos entre profissionais e usuários. 
Sendo urgente o debate sobre as práticas 
de acolhimento a pessoas que usam drogas, 
uma vez que se percebe o avanço de práti-
cas individualizadoras nesse campo, como a 
necessidade cada vez maior de internações 
compulsórias dos usuários. Entendendo 
que o acolhimento acontece no encontro, 
inscrito em fluxo de afetos e de saberes sin-
gulares (profissionais e usuários), este artigo 
tem como objetivo analisar e problematizar 
os sentidos atribuídos por profissionais e 
usuários da Rede de Atenção Psicossocial 
(Raps) de Porto Alegre (RS) às práticas de 
acolhimento. O presente artigo é um recorte 
da tese de doutorado do primeiro autor, in-
titulada ‘Narrativas do Desassossego: do re-
-en-colhimento às práticas de acolhimento 
aos usuários de drogas na Rede de Atenção 
Psicossocial de Porto Alegre/RS’. O projeto 
de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de 
Ética da Secretaria Municipal de Saúde de 
Porto Alegre e do Instituto de Psicologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
sob CAAE nº 26347613.7.3001.5338. 

Apresenta-se neste manuscrito uma 
síntese dos debates realizados, ao longo de 
um ano, com usuários e profissionais da Área 
Técnica de Saúde Mental, de um Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas 
(Caps AD) e de uma equipe de Consultório 
na Rua (eCnR) do referido município.  

Metodologia

Esta pesquisa está inserida no espectro das 
pesquisas participativas. Adotaram-se como 
estratégias metodológicas a observação 
participante, em três contextos da Raps da 

cidade de Porto Alegre (RS) (Área Técnica 
de Saúde Mental, Caps AD e Consultório na 
Rua – CnR), o diário de campo, as entrevistas 
narrativas (com usuários e profissionais) e os 
grupos de discussão com os profissionais. A 
pesquisa ocorreu entre 31 de março de 2014 
e 02 de junho de 2015. Nesse período, foram 
concluídas 298 horas de observação partici-
pante em 86 imersões no campo de estudo. 
Além das observações, foram realizados três 
grupos de discussão e 34 entrevistas narrati-
vas com usuários e profissionais dos serviços.

A pesquisa foi realizada junto à Raps da 
cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil. A inserção dos pesquisadores nessa 
Rede de Atenção aconteceu através de uma 
parceria estabelecida com a equipe de pro-
fissionais que compõem a Área Técnica (AT) 
de Saúde Mental da Secretaria Municipal de 
Saúde de Porto Alegre (SMSPA). Para tal, par-
ticiparam de reuniões, encontros com profis-
sionais da rede e visitas técnicas aos serviços, 
compondo com a área técnica de saúde mental. 
Outra ‘porta de entrada’ aos serviços obser-
vados foram os encontros do Fórum Álcool e 
outras Drogas (Fórum AD), através dos quais 
se reúnem profissionais de toda a Raps para 
estudar e discutir temas pertinentes às práticas 
e experiências profissionais dos envolvidos. À 
medida que esses espaços foram sendo ocu-
pados, propôs-se a entrada em dois pontos de 
atenção da Raps, além das atividades desenvol-
vidas pela AT (como os Fóruns da Raps e Fórum 
AD). Dessa maneira, os interlocutores da pes-
quisa, inseridos em serviços da Raps, foram os 
profissionais da Área Técnica de Saúde Mental 
(e aqueles profissionais que participam dos en-
contros do Fórum AD, atividade desenvolvida 
pela AT) e integrantes das equipes dos serviços, 
bem como usuários acessados pelas equipes 
ou que frequentam as atividades dos serviços 
acompanhados (Caps AD e CnR), com um 
projeto terapêutico. Os interlocutores foram 
homens e mulheres, maiores de 18 anos.

Por fim, uma estratégia adotada foi a uti-
lização de heterônimos. Essa estratégia é, ao 
mesmo tempo, teórico-metodológica e ética, 
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no que tange à preservação do anonimato dos 
interlocutores. Assim como o título da tese da 
qual resulta este manuscrito, o uso dos hete-
rônimos teve como fonte inspiradora o poeta 
Fernando Pessoa, conhecido, também, por uti-
lizar amplamente heterônimos – entre os mais 
conhecidos, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, 
Ricardo Reis e Bernardo Soares. Tanto no caso 
da obra de Fernando Pessoa quanto no deste 
trabalho, os heterônimos fazem emergir uma 
concepção de sujeito cujas identidades são 
múltiplas, um sujeito que é atravessado por 
diversas e, muitas vezes, paradoxais identifica-
ções, resultando no desdobramento do ‘eu’, em 
seu descentramento em direção ao outro. Os 
nomes dos heterônimos foram fruto de associa-
ções livres e também de pesquisas. Pensou-se 
em uma série de pessoas, mais ou menos co-
nhecidas publicamente, vinculadas ao mundo 
das artes, da literatura, do cinema, da saúde, 
da psicologia, do movimento da reforma psi-
quiátrica e de movimentos LGBTs (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros) e feministas. O heterônimo foi 
apresentado com o nome e a primeira letra do 
sobrenome, seguido de ponto final.

Resultados e discussão

Dos inúmeros e marcantes encontros com pro-
fissionais e usuários do Caps AD, do Consultório 
na Rua e dos profissionais que participaram do 
Fórum AD, através da inserção junto à AT, além 
dos encontros com os autores que discutem a 
noção de acolhimento (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999; 

FRANCO; FRANCO, 2012; BRASIL, 2006, 2011; TEIXEIRA, 2003, 

2004; NEVES; HECKERT, 2010; SCHMIDT; FIGUEIREDO, 2009; 

FRANCO; MERHY, 2013), propõe-se, agora, um mo-
vimento de retorno e síntese das diferentes 
formas de definir o acolhimento, tendo como 
base as observações, os grupos de discussão e as 
entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa.   

Nos três contextos observados (AT, Caps AD 
e CnR), vislumbra-se a noção de ‘acolhimento 
como uma ação ou atividade’. Nessa forma de 
conceber o acolhimento, tem-se uma atividade 

de um profissional direcionada a um usuário 
que chega ao serviço. Mas essa atividade é feita 
de modos distintos, conforme o nível de forma-
ção do profissional. Trata-se de uma atividade 
de ‘recepção’, ‘triagem’ ou ‘acolhimento inicial’, 
quando é realizado por profissionais de nível 
básico ou técnico (principalmente, técnicos de 
enfermagem, agentes comunitários de saúde e 
profissionais de nível administrativo e serviços 
gerais), e de um ‘procedimento técnico-espe-
cializado’, quando realizado por profissionais 
de nível superior (médicos, enfermeiros, psicó-
logos, assistentes sociais, terapeutas ocupacio-
nais, entre outros). 

No primeiro caso, entende-se que o aco-
lhimento acontece desde que o usuário entra 
no serviço, por isso, faz-se importante uma 
uniformidade das equipes no que se refere à 
forma como recebem esse usuário, pois se ele 
“for mal atendido” (Grupo de Discussão Fórum 
AD), não volta mais ou “não adere ao tratamen-
to” (Simone B.). Os serviços se organizam de 
forma a diferenciar as atividades: no Caps AD, 
um longo debate sobre qual profissional está 
de fato capacitado para fazer uma “escuta 
qualificada” (Clarice L.); no CnR, as técnicas 
de enfermagem fazem a recepção, a triagem 
e, depois, encaminham para o “acolhimento 
dos médicos e enfermeiros” (Francisca G.). No 
segundo caso, os profissionais “não recebem 
apenas a pessoa, mas escutam a história, a 
doença, a dependência química” (Anita G.). 
Para escutar e trabalhar com tais elementos, 
os profissionais supõem que existam saberes 
necessários mínimos, que seriam ofertados 
ainda na formação universitária. 

Nessa forma de conceber o acolhimento, 
espera-se dos profissionais uma “postura 
acolhedora”; o “bom profissional recebe com 
um sorriso no rosto” (Grupo de Discussão 
Fórum AD). Mas essa postura de alegria e 
de uma certa benevolência é mais exigida 
dos profissionais que fazem a triagem e a 
recepção, porque dos segundos, além disso 
ser tomado como algo natural, espera-se a 
‘técnica’. Essa concepção de acolhimento traz 
uma implicação importante aos processos de 
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saúde: o usuário adere ou não adere ao trata-
mento proposto. Pois, se o profissional recebe 
bem o usuário, tem técnica para escutar sua 
história e para propor terapêuticas, e o usuário 
não volta, é porque este não tem a capacidade 
de aderir ao tratamento, ou em função de sua 
doença ou em virtude de características que 
demarcam a população atendida (no caso dos 
usuários de drogas, as recaídas são comuns, 
por isso eles vão e voltam, têm dificuldade 
em ‘aderir’; no caso dos moradores de rua, 
eles são itinerantes, não se acostumam com 
regras, por isso não ‘aderem’).

A ideia de aderência está amplamente 
disseminada nos serviços. Durante esse 
ano de pesquisa, era muito comum escutar 
nos diferentes espaços que os usuários não 
‘aderem’ ao tratamento ofertado. “Nós ofer-
tamos o cuidado, eles não aderem”. E isso 
não apenas no contexto hospitalar, como 
apontaram alguns profissionais durante o 
grupo de discussão junto ao Fórum AD, mas 
nos Caps, no Consultório na Rua, nos en-
contros entre os diferentes serviços da rede, 
o termo aderência ganha relevo. A palavra 
aderência vem do latim adhaerentia, que 
significa ligação. Aderência é a qualidade 
ou o atributo do que é aderente. No campo 
da engenharia mecânica, pode-se dizer 
que aderência é a força de contato entre os 
pneus de um veículo e o solo, por exemplo. 
No campo da patologia, é a união fibrosa 
congênita ou acidental de superfícies orgâ-
nicas naturalmente contíguas. Em qualquer 
um dos significados, tem-se algo que adere, 
que se junta a outra coisa. Na saúde mental, 
então, quando se fala que os sujeitos aderem 
ou não aderem ao tratamento, implicita-
mente, quer-se dizer que o usuário pode 
ser classificado como tendo ou não tendo a 
qualidade de ser aderente. 

Tal concepção parece estar intrinseca-
mente ligada à noção de acolhimento como 
uma ação ou atividade de um profissional. 
Eu acolho o outro, ofereço o ‘menu’ de ati-
vidades, grupos, atendimentos e oficinas 
do meu serviço, e o usuário adere ou não, 

participa ou não. A metáfora oferecida pela 
patologia é muito cara a nós nessa reflexão. Ao 
tratar da aderência como uma união fibrosa 
de superfícies orgânicas naturalmente contí-
guas, pode-se pensar nos dois sujeitos que se 
encontram na atividade do acolhimento (pro-
fissional e usuário) como duas ‘superfícies 
orgânicas’ que naturalmente se ligam, pois a 
existência de uma depende da existência da 
outra. A união ocorre naturalmente, já que o 
que o serviço oferece é aquilo de que o usuário 
necessita. Se ele não adere, é porque lhe falta 
o atributo de ser aderente. A falta desse atri-
buto é, geralmente, explicada pelas caracte-
rísticas da pessoa acometida pelo diagnóstico 
da dependência química – falta de motivação, 
a fissura, as recaídas, a dissimulação – ou por 
fatores entendidos como ‘externos’ – a ‘deses-
trutura familiar’, a pobreza, a falta de melho-
res condições de vida. 

Ou seja, quando se lança mão da noção 
de aderência, reforça-se a ideia de que o 
acolhimento é uma atividade unidirecio-
nal – voltada ou direcionada de um profis-
sional especializado para o usuário. Além 
disso, deposita-se sobre o sujeito-usuário 
a responsabilidade pelo ‘fracasso’ do trata-
mento, pois é ele quem não possui o atributo 
da aderência. Essa reflexão não tem como 
objetivo culpabilizar os profissionais, mas 
evidenciar o que está implícito nessa noção 
e o quanto ela pode ser perversa, individu-
alizando ainda mais o problema no sujeito 
usuário da droga ou em sua família. Apesar 
dessa crítica, não se pode negar que o aco-
lhimento se configura, na prática, como uma 
atividade dos profissionais, inclusive sendo 
contabilizada como produção de saúde no 
Registro de Ações Ambulatoriais em Saúde 
(Raas) – acolhimento noturno, acolhimento 
em 3º turno, acolhimento diurno no Caps e 
acolhimento inicial. 

É a esse acolhimento inicial, previsto 
como procedimento do Raas, que a maioria 
dos profissionais se refere quando fala do 
acolhimento como uma atividade. O acolhi-
mento inicial é entendido como “talvez, o 
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mais importante da pessoa, porque a pessoa 
está chegando ao serviço”. Por isso, 

o profissional tem uma responsabilidade muito 
grande neste momento, porque, dependendo de 
como for esse encontro com o outro, a gente tem, 
enfim, a gente pode causar coisas boas, coisas 
não tão boas assim... (Grupo de Discussão Fó-
rum AD). 

Neste ponto do debate, há algo importan-
te a ser destacado. Na fala citada, aparece 
uma noção de que a atividade do acolhimen-
to vai além de um procedimento técnico-
-especializado ou de uma recepção. A ênfase 
na importância desse encontro é fundamen-
tal, pois evidencia a responsabilidade com 
o outro, com o usuário, e que o profissional 
pode causar ‘coisas boas’ ou ‘coisas não tão 
boas assim’. Essas coisas boas e nem tão boas 
também podem ser sentidas pelos próprios 
profissionais, pois, como escreveu um dos 
participantes do grupo de discussão, “no 
ritmo do afeto, o olhar do acolhimento escapa 
à unilateralidade” (Grupo de Discussão 
Fórum AD). Ao olhar intensamente, somos 
olhados. O acolhimento, dessa maneira, não 
escapa dos afetos. A intervenção do pro-
fissional causa algo no usuário, afeta-o. As 
histórias, acompanhadas das queixas dos 
usuários, também afetam o profissional. 

Afeto (do latim affectus ou adfectus) é um 
conceito, em filosofia, amplamente utilizado 
por Benedictus de Spinoza, o qual designa um 
estado da alma ou um sentimento. Spinoza 
(2013) concebe o afeto como mudança, mo-
dificação ou afecção do corpo e da mente. 
Tais afecções podem aumentar ou diminuir, 
estimular ou refrear a potência de agir desse 
corpo. Quando somos nós a causa dessas 
afecções, o afeto é compreendido como 
ação. Quando o outro é a causa, denomina-se 
paixão. Então, pode-se pensar que, quando 
o profissional causa no usuário algo bom ou 
‘nem tão bom assim’, ele está agindo, afetando 
o corpo, a vida do outro, do usuário. Os senti-
mentos despertados em mim, no profissional, 

ocasionados pelo encontro com o outro, são da 
ordem das paixões. Ação e paixão nessa troca 
de olhares, escapando da unilateralidade. 

Dois postulados de Spinoza (2013) ainda são 
fundamentais para se pensar na questão do 
acolhimento. O primeiro é que o corpo humano 
pode ser afetado de diversas formas, tendo 
sua potência de agir aumentada ou diminuída. 
Outras tantas formas de afetação do corpo não 
fazem uma coisa nem outra, e a potência de agir 
continua a mesma. Aqui, pode-se pensar nos 
mais variados sentimentos que aumentam ou 
diminuem a potência de agir. 

No caso do encontro entre profissional 
e usuário, é possível entender que a potên-
cia de agir de ambos é a co-construção do 
Projeto Terapêutico Singular (PTS) e do en-
gajamento no tratamento. Cabe ressaltar que 
o PTS pode ser concebido como 

um conjunto de propostas de condutas tera-
pêuticas articuladas, para um sujeito individu-
al ou coletivo, resultado da discussão coletiva 
de uma equipe interdisciplinar, com apoio 
matricial se necessário. (BRASIL, 2007, P. 40). 

No decorrer dos encontros e da constru-
ção e da reconstrução do PTS, quanto mais 
afetos positivos forem sentidos, maior a po-
tência de agir, melhor a relação terapêutica, 
maior a motivação, mais produção de saúde. 
O segundo postulado é o de que “o corpo 
humano pode sofrer muitas mudanças, sem 
deixar, entretanto, de preservar as impres-
sões ou os traços dos objetos” (SPINOZA, 2013, P. 

99), mantendo as mesmas imagens das coisas. 
Aqui, interessam, particularmente, as repre-
sentações sociais sobre drogas. Essas repre-
sentações ‘fazem’ determinadas coisas, elas 
podem contribuir em processos de exclu-
são ou estigmatização, por exemplo. Dessa 
maneira, um profissional pode ser afetado 
cotidianamente pelos encontros com os usu-
ários, mas continuar acreditando que eles 
são potenciais criminosos. 

Essa circulação ou esse fluxo de afetos é tema 
de discussão em uma das cartilhas da Política 
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Nacional de Humanização (PNH) – também 
conhecida como HumanizaSUS, que emergiu 
como política pública visando ao fortalecimen-
to do Sistema Único de Saúde (SUS), em 2003, 
em pleno processo de avaliação, que envolveu 
atores implicados e engajados na construção 
de um sistema público de saúde universal e 
igualitário (BRASIL, 2007; PASCHE; PASSOS, 2010). Em um 
trecho, a cartilha chama a atenção dos profis-
sionais para que eles reconheçam esse fluxo de 
afetos como uma maneira de melhorar os pro-
cessos de saúde: 

É necessário aprender a prestar atenção nes-
ses fluxos de afetos para melhor compreen-
der-se e compreender o outro, e poder ajudar 
a pessoa doente a ganhar mais autonomia e 
lidar com a doença de modo proveitoso para 
ela. (BRASIL, 2007, P. 18). 

Nesse processo, portanto, a constituição 
e o trabalho da equipe de referência são 
essenciais, 

porque os fluxos de afetos de cada membro da 
equipe com o usuário e familiares são diferentes, 
permitindo que as possibilidades de ajudar o su-
jeito doente sejam maiores. Sem esquecer que, 
dentro da própria equipe estas transferências 
também acontecem. (BRASIL, 2007, P. 18).

Se a atividade do acolhimento for bem de-
sempenhada pelos profissionais, o acolher des-
dobra-se em verbos como ‘garantir’ e ‘ampliar’ 
o acesso, bem como ‘organizar’ ou ‘reorganizar’ 
os processos de trabalho. Dessa forma, o aco-
lhimento é concebido, também, como um ‘dis-
positivo de garantia e/ou ampliação do acesso’ 
dos usuários aos serviços da Raps. Acolher é 
garantir o acesso, vinculado aos princípios da 
universalidade e da equidade do SUS. Com o 
aprofundamento e a ampliação das ações de 
matriciamento e educação permanente em 
saúde, os Caps AD, por exemplo, garantem 
não apenas o acesso dos usuários ao próprio 
Caps, mas um acompanhamento ou uma con-
tinuidade do cuidado ao longo de uma linha de 

cuidado, que vai da atenção primária em saúde 
à atenção hospitalar, incluindo aí os serviços 
substitutivos e especializados. Na busca da 
superação do modelo ambulatorial, o Caps se 
‘desencapsula’ e consegue perceber o acolhi-
mento para fora de suas próprias paredes, que 
‘protegem’ profissionais e usuários das perigo-
sas andanças pelas malhas finais e relacionais 
tecidas na rede. Se o acolhimento é atividade de 
um serviço específico, o usuário pode cair nos 
buracos dessa rede.

Com as equipes do Caps AD, do CnR e com 
os demais profissionais que representavam 
seus serviços nos Fóruns da Raps, foi apren-
dido que a atividade do acolhimento se faz 
em rede, caso contrário, perdem-se os usu-
ários em um fluxo interminável de encami-
nhamentos. Por isso, o acolhimento também 
funciona como um ‘dispositivo (re)orga-
nizador dos processos de trabalho’, sendo 
experimentado em diversas modalidades. 
Acompanhou-se nas trajetórias coletivas 
dos serviços aqui observados que a ativida-
de do acolhimento vai sendo remodelada a 
partir das reorganizações dos serviços e que 
ela também vai reformulando as práticas de 
acolhimento. “Ser porta aberta” (Zuleika J.), 
como é o caso do Caps AD e do CnR, acom-
panhados nesta pesquisa, implica uma deter-
minada forma de acolher: “acolhe-se tudo, o 
cara alcoolizado, em crise, sem horário agen-
dado e sem preconceitos” (Sílvia L.).

Mas ‘ser porta aberta’ faz pensar na in-
clusão de uma terceira função das práticas 
de acolhimento: quando garante e amplia o 
acesso e quando dispara processos de reor-
ganização dos processos de trabalho, o aco-
lhimento, como efeito, é ‘produto e produtor 
de uma desestabilização da noção naturali-
zada de que a rede é apenas a distribuição e 
a implementação de pontos/dispositivos de 
atenção em um determinado território’. No 
caso do Caps AD, vivencia-se a dificulda-
de de superar o modelo ambulatorial, não 
apenas pelas intermináveis tentativas de 
implantar o Centro de Atenção Diária (CAD) 
e por resistências de alguns profissionais 
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da equipe, mas pelos impasses vividos na 
articulação com os demais pontos da rede, 
com a atenção básica e na própria relação 
tensa com a gestão. No CnR, acompanhou-
-se uma denúncia radical, não apenas do 
número insuficiente de dispositivos de 
atenção na região centro de Porto Alegre, 
mas da forma como funciona a rede, de 
como a rede não acolhe o “pobre, feio e sujo” 
(Sílvia L.). Essa desestabilização ou esse es-
tranhamento de uma noção consolidada de 
rede só foi possível a partir da vivência de 
práticas de acolhimento desassossegadoras, 
de práticas em que se encontra o outro e se 
percebe o quanto “não estamos dando conta 
desse sujeito” (Nise S.). Esse encontro, dessa 
maneira, faz do ‘acolhimento uma postura 
ou tecnologia do cuidado’, tecnologia leve, 
relacional (MERHY, 1999; FRANCO; MERHY, 2013; BRASIL, 

2011; NEVES; HECKERT, 2010), “bidirecional” (Franco 
B.), através da qual profissionais e usuários 
afetam e são afetados.  

O acolhimento, portanto, ‘possibilita 
(ou torna-se possível através de) um en-
contro de saberes’ entre profissionais e 
profissionais-gestores, entre profissionais 
e usuários, entre profissionais-gestores e 
usuários. Inscrito em um regime de alteri-
dade (ARRUDA, 1998; JOVCHELOVITCH, 2008A; 2008B) 

e de afetabilidade (TEIXEIRA, 2003, 2004; SPINOZA, 

2013; NEVES; HECKERT, 2010; FRANCO; MERHY, 2013), o 
acolhimento se transforma em um encontro 
dialógico (JOVCHELOVITCH, 2008A, 2008B), sempre 
polifásico (JOVCHELOVITCH, 2008A, 2008B; ARRUDA, 

2011). Polifasia de saberes e afetos. 
O acolhimento, nesse sentido, é também ‘um 

encontro de saberes’, duas histórias, duas traje-
tórias que se encontram dentro de um serviço. 
Cada um dos atores envolvidos traz consigo 
sua bagagem, seus saberes, seus afetos. Através 
das andanças pela rede e dos encontros com os 
profissionais e usuários, percebe-se que há um 
grande esforço dos profissionais em transfor-
mar esses momentos em encontros dialógicos, 
através dos quais se reconhece o outro como 
interlocutor legítimo (JOVCHELOVITCH, 2008A, 2008B), 
buscando ir além de um acolhimento inicial 

como uma atividade técnico-especializada e 
promovendo tentativas de se fazer um acolhi-
mento-dialogado em uma rede de conversa-
ções (TEIXEIRA, 2003, 2004). 

De um lado, profissionais com diferentes 
formações acadêmicas, diferentes especia-
lidades, experiências em locais diversos de 
trabalho, diferentes visões de mundo e re-
presentações sobre o que é o uso e o usuário 
de drogas, o morador de rua. Profissionais 
com diferentes posturas, histórias, traje-
tórias, desejos. Mesmo estando no mesmo 
local de trabalho, estão e ocupam diferentes 
lugares diante de seus colegas e dos usuários. 
De outro lado, usuários com histórias, con-
textos, trajetórias e com diferentes formas 
de se relacionar com as drogas, com as 
pessoas, de diferentes modos de ser e estar 
no mundo, com o outro ou de forma mais so-
litária. Quando o eu e o outro se encontram, 
quando diferentes mundos se encontram, 
tem-se apenas o imprevisível e a busca do 
retorno da capacidade de prometer e de se 
comprometer com o outro.  

Esses profissionais e usuários se encon-
tram cotidianamente em serviços situados 
em um determinado território, com carac-
terísticas sociais e históricas distintas, que 
respondem a uma determinada gerência 
distrital, a uma determinada área técnica, 
com gestores com estilos diversos de ‘gerir’ – 
desde formas mais democráticas até formas 
mais autoritárias. Na base de todas essas 
diferenças, o acolhimento é o efeito de uma 
construção de algo comum, de uma zona de 
comunidade, como diria Teixeira (2003, 2004). 
A construção do comum é, ao mesmo tempo, 
causa e efeito do sentimento de confiança. 

Conforme relatou Herbert S. (usuário 
do Caps AD) em sua entrevista, os usuários 
“sentem-se acolhidos quando são reconheci-
dos como pessoas”, quando são vistos como 
pessoas “dignas de confiança” – para além 
de sua doença e de suas condições de vida. 
Alegria, esperança, conforto e, também, de-
sânimo, tristeza e frustração compõem esse 
complexo fluxo de afetos. Os profissionais, 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 486-499, ABR-JUN 2017

ROMANINI, M.; GUARESCHI, P. A.; ROSO, A.494

por sua vez, sentem-se, igualmente, frus-
trados quando se deparam com situações 
difíceis, quando o usuário não se vincula ao 
serviço. Cansaço, exaustão, mas, também, 
alegria em encontrar com as pessoas, e não 
com os ‘doentes’. Percebem, às vezes, a duras 
penas, que “não é possível acolher sem ser aco-
lhido” (Grupo de Discussão Caps AD), pois 
isso é o espaço intercessor (FRANCO; MERHY, 2013), 
o comum, que tem como efeito a confiança. 
O acolhimento, portanto, é produto e produ-
tor de um turbilhão de afetos e sentimentos, 
sentido por aqueles que estão ‘no olho do 
furacão’ (FRANCO; MERHY, 2013). Por trás de toda e 
qualquer definição, ‘o acolhimento é sempre 
um sentimento ou uma sensação’, por mais 
protocolar que possa parecer a ação. 

Ser reconhecido como pessoa é sentir-se 
acolhido. Escutou-se de vários usuários, tanto 
do Caps AD quanto do CnR, que foi nesses 
serviços que eles se sentiram reconhecidos 
como pessoas. E o profissional deve gostar do 
que faz, sentir alegria quando consegue reco-
nhecer esse usuário de droga ou morador de 
rua como pessoa. Esse debate leva ao âmbito 
das paixões, dos sentimentos dos profissio-
nais quando estão acolhendo os usuários dos 
serviços. Assim como a potência de agir dos 
usuários pode ser aumentada ou diminuída, 
dependendo de como serão recebidos, a dos 
profissionais também. Conforme mostra uma 
das profissionais presentes na discussão:

na saúde mental, tem outra energia, e aí tu vê 
o quanto aquele encontro, nessa troca, quanto a 
gente se doa muito mais para o outro, porque a 
gente percebe a carência de energia que ele está, 
carência que ele está de chama de vida, digamos 
assim. Então, por vezes, na época que eu era mais 
assistência, eu acolhia dez pessoas numa manhã 
e eu sentia ‘nossa eu preciso sentar, eu preciso 
dar uma respirada’, porque essa energia me con-
sumiu bastante, e aí eu vejo o quanto a gente, 
os profissionais, esquecem um pouco de se tra-
balhar também, porque a troca com o outro, tu 
vai trocar com o outro e tu tem que estar bem 
nessa troca, nessa energia bacana, porque quem 

está chegando está precisando muito dessa tro-
ca. (Grupo de Discussão Fórum AD).

Outra profissional complementa que “a 
gente é ser humano e tem limite também de 
desgaste físico, emocional, mas eu acho que vale 
muito a pena” (Grupo de Discussão Fórum 
AD). Por isso, a importância de o profissional 
“também se trabalhar”, de pensar no cuidado 
para o cuidador. Essa diminuição de energia 
pode ser entendida como uma diminuição na 
potência de agir, usando o termo de Spinoza 
(2013). Essa constatação é fundamental, pois 
coloca o acolhimento num plano de trocas. Se o 
profissional quer cuidar, ele precisa ser cuidado 
e buscar formas de autocuidado – “tu vai trocar 
com o outro e tu tem que estar bem nessa troca” 
(Grupo de Discussão CnR). Mas, além dos des-
gastes físico e emocional, ou de energia, como 
pontuou a profissional, sentimentos como 
compaixão, raiva e impotência também são ex-
perimentados pelos profissionais.

Tendo como base as concepções de aco-
lhimento discutidas acima, foi proposto um 
esquema que sintetiza esse caráter polissêmi-
co e polifásico do acolhimento nos serviços da 
Raps. Tomando como referência o esquema 
proposto por Teixeira (2004), propõem-se alguns 
elementos que complementem a sua definição 
( figura 1). Conforme já foi visto, cada sujeito 
traz consigo sua bagagem simbólica, suas 
crenças, sua história, seus afetos, seus saberes, 
suas representações. Como referem Macedo e 
Machado (2016), ao analisar a economia moral 
que permeia as práticas dos/as profissionais de 
saúde com relação ao cuidado a gestantes que 
usam crack, 

os/as profissionais se inserem em lógicas 
mais amplas que conformam e influenciam 
suas escolhas, o que fazem, ou não, em suas 
práticas de saúde. (P. 43). 

Ou seja, as concepções sobre drogas que 
circulam nos serviços de saúde sustentam 
determinadas práticas de cuidado (MACEDO; 

MACHADO, 2016).
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Muitos dos profissionais e usuários que 
participaram desta pesquisa trazem consigo 
essas representações. O que mais se viu foi 
a representação do usuário de drogas como 
um doente e como um criminoso. São repre-
sentações construídas socialmente, na inte-
ração com seus grupos, familiares, amigos e 

inseridas em um contexto histórico-cultural. 
Nos encontros cotidianos que ocorrem nos 
serviços, esses saberes vão, aos poucos, 
transformando-se. Essa transformação, que 
produz e é produzida pelo desassossego 
diante do outro, é sentida e narrada tanto 
pelos profissionais quanto pelos usuários. 

Figura 1.  As práticas de acolhimento e seu caráter polifásico

Fonte: Esquema elaborado pelo autor a partir do diagrama apresentado por Teixeira (2004).

1. Acolhimento como uma ação ou atividade:
a. Recepção/Triagem
b. Técnico-especializada
2. Acolhimento como produto e produtor de:
a. Garantia e ampliação do acesso
b. (Re)organização dos processos de trabalho
c. Postura ou tecnologia do cuidado
d. Encontro de saberes
e. Desestabilização e desconstrução de uma concepção 
naturalizada de 'rede'

Fluxo de Afetos e Sentimentos:
Alegria, 'sentir-se reconhecido como pessoa', 'sentir-se acolhido', tristeza, 
exaustão, frustração, conforto etc.  'é impossível acolher sem ser acolhido'

Usuários com histórias, contextos, trajetórias e com 
diferentes formas de se relacionar com as drogas, 
com as pessoas, de diferentes modos de ser e estar 
no mundo, com o outro ou de forma mais solitária. 
Trajetórias difíceis, pobreza, discriminação, exclusão 
social, mas, também, com construção de redes de 
sociabilidades e de cuidado.

Diferentes formações acadêmicas, especialidades, 
posturas, histórias de vida, experiências em locais 
diversos de trabalho, diferentes visões de mundo e 
representações sobre o que é o uso e o usuário de 
drogas, o morador de rua. Relações com a gestão, 
gerência distrital e em determinado território.

Zona de singularidade
singularity zone

Acolhimento
embracement

Acolhimento
embracement

Zona de comunidade
community zone

confiança
trust

alegria / aumento de potência
joy / increase of power

Zona de singularidade
singularity zone
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Dessa maneira, pode-se afirmar que os encon-
tros de saberes entre profissionais e usuários, 
quando dialógicos, transformam as práticas 
de acolhimento. E o contrário também parece 
pertinente, ou seja, à medida que as equipes 
reinventam e reconstroem suas noções e prá-
ticas de acolhimento, os saberes de usuários e 
profissionais vão se transformando. 

Ao acompanhar as práticas de acolhi-
mento no cotidiano dos serviços, foi possível 
observar a prática concreta, os encontros 
concretos dos sujeitos. Esse encontro entre 
dois sujeitos, como Teixeira (2004) buscou 
vislumbrar através do diagrama, vai se com-
plexificando se for imaginada uma conti-
nuação desse mesmo esquema. Do lado do 
círculo que representa o usuário, podem-se 
imaginar vários outros círculos fazendo in-
tersecção, produzindo espaços intercessores 
com os usuários, como outras pessoas, fami-
liares, amigos, outros profissionais, outros 
serviços de saúde e assistência social. Do 
mesmo modo, podem-se imaginar outras 
intercessões com os profissionais, suas famí-
lias, outros serviços, os gestores, a secretaria 
de saúde. Ao multiplicar por ‘n’ os círculos 
e suas intercessões, conseguiu-se compreen-
der por que o acolhimento pode ser também 
concebido como uma rede de conversações. 
São múltiplas relações e encontros. 

Spinoza (2013) diz que a lei da vida é a lei dos 
encontros. O acolhimento vai se produzindo, 
então, no plano dos encontros, nos fluxos de 
afetos construídos a cada encontro e através 
deles. Se a lei da vida é a lei dos encontros, 

a vida é pensada como potência que se ativa 
entre os sujeitos, nas relações e vínculos que 
constroem (e os constroem); como potência de 
afetar e ser afetado. (NEVES; HECKERT, 2010, P. 162). 

É o que os profissionais disseram no 
Grupo de Discussão do Fórum AD – a alegria, 
quando se encontra o sujeito que está por 
trás da doença, que está além daquela traje-
tória de sofrimento. Por isso, ainda conforme 
Neves e Heckert (2010, P. 153), 

a construção de práticas de acolhimento que 
possam fazer da existência uma arte de viver 
sustenta-se no cultivo de uma prática ética 
em que o cuidado consigo, com o outro e com 
o mundo, se faz quando cuidamos da dimen-
são coletiva e relacional de nossa existência. 

O acolhimento como uma postura ética, 
como uma tecnologia do cuidado. 

Considerações finais

Neste artigo, buscou-se sintetizar e refle-
tir sobre as concepções e práticas de aco-
lhimento vivenciadas cotidianamente nos 
serviços da Raps da cidade de Porto Alegre 
(RS). Viu-se, brevemente, que o acolhimento 
é um conceito e uma prática polifásica, polis-
sêmica. Diante de tantas definições, o acolhi-
mento, enquanto encontro, destaca-se. Um 
encontro entre usuários e profissionais, en-
contros que desassossegam, encontros que 
produzem (ou buscam produzir) o comum. 
É justamente nos e através dos encontros 
que se depara com outras pistas ou desafios 
para a construção do comum nas políticas 
sobre drogas, buscando a superação da indi-
vidualização do fracasso. 

Com as equipes da Área Técnica de 
Saúde Mental, do Caps AD, do CnR e demais 
profissionais Raps que participaram dos 
Fóruns AD, de um modo geral, foi possível 
aprender e aprofundar as noções e práticas 
de acolhimento. Nos três contextos obser-
vados (AT, Caps AD e CnR), vislumbrou-se 
a noção de acolhimento como uma ação ou 
atividade técnico-especializada, um dispo-
sitivo de garantia e/ou ampliação do acesso, 
um dispositivo de (re)organização dos pro-
cessos de trabalho e como uma postura e/
ou tecnologia do cuidado. Acredita-se que 
este trabalho traz novos elementos para se 
pensar no acolhimento como um encon-
tro de saberes entre profissionais e usu-
ários, saberes que vão se transformando 
no encontro com o outro. Neste sentido, o 
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acolhimento possibilita (ou torna-se pos-
sível através de) um encontro de saberes, 
entre profissionais e profissionais-gestores, 
entre profissionais e usuários, entre profis-
sionais-gestores e usuários. 

Inscrito em um regime de alteridade e 
de afetabilidade, o acolhimento se transfor-
ma em um encontro dialógico, sempre po-
lifásico e marcado por tensões. Além disso, 
propõe-se que, como efeito, o acolhimento é 
produto e produtor de uma desestabilização 
da noção naturalizada de que a rede é apenas 
a distribuição e a implementação de pontos/
dispositivos de atenção em um determinado 
território. O acolhimento como um efeito de 
‘sentir-se acolhido’ também provoca os mais 
variados sentimentos: alegria, confiança, 
tristeza, cansaço, impotência. Nesse fluxo 
de afetos, o acolhimento, portanto, é uma 
conquista, na árdua tarefa de construção 
do comum nos serviços de saúde e nos en-
contros. Para isso, frisa-se que é impossível 
acolher sem ser acolhido.  

Quando se superam as práticas de colhi-
mento, encolhimento e recolhimento, pauta-
das no fracasso individual como tecnologia 
de subjetivação, passa-se a refletir e propor 
práticas de acolhimento a pessoas que usam 
drogas. Acolher essa pessoa, tendo como 
pressuposto a necessidade de construção do 
comum, significa, portanto, subverter a lógica 
da individualização do fracasso, culpando o 
sujeito pela doença que adquiriu apenas por 
hábitos ou predisposições individuais (co-
lhimento); desnaturalizar as representações 
e os saberes que reduzem o sujeito à doença, 
que reduzem a dependência à química e a in-
tervenções que se propõem a curar a doença, 
e não tratar do sujeito (encolhimento); e des-
construir a noção amplamente difundida de 
que é o usuário de crack ou o morador de rua 
que empobrece e desvaloriza determinados 
espaços públicos, de que essas pessoas estão 

lá porque já eram espaços abandonados pelo 
Estado e que não é possível homogeneizar 
esse grupo, já que cada pessoa e cada subgru-
po, nas ruas, estabelecem relações singulares 
com as drogas (recolhimento). 

É importante frisar que o recolhimento 
parece ser o efeito da combinação do colhi-
mento e do encolhimento. Nesse sentido, 
reafirma-se que o acolhimento é uma dire-
triz ética – porque opera no encontro com o 
outro, na relação com a alteridade; estética 
– os profissionais inventam, cotidianamente, 
novas formas de acolher e, também, de serem 
acolhidos; e política, porque reafirma o com-
promisso coletivo com o cuidado do outro, o 
compromisso de construção do comum nas 
políticas de saúde. O acolhimento a pessoas 
que sofrem com o uso ou o abuso de drogas, 
portanto, envolve acolher e ser acolhido, 
disposição para o encontro, fluxo intenso de 
afetos, transformação de saberes e precon-
ceitos, transformação de si e do outro.  
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RESUMO Este artigo analisa a série histórica de um conjunto de indicadores, de 2002 a 2014, 
relacionados ao Sistema Único de Saúde do Brasil, embasado na metodologia da Proposta de 
Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde. Os resultados mostram que houve uma sen-
sível melhoria nos indicadores de dimensão socioeconômica e nos da dimensão condições 
de saúde. A melhoria dos indicadores de condições de saúde pode estar relacionada ao in-
cremento de suporte financeiro; ao incremento de recursos humanos; ao aumento do acesso 
às consultas médicas e aos serviços de alta complexidade; e a uma maior disponibilização de 
horas de profissionais de saúde para a população residente.

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde. Sistema Único de Saúde. Indicadores.

ABSTRACT This article examines the historical series of a set of indicators, from 2002 to 2014, 
related to the Unified Health System of Brazil, based on the methodology of the Proposal for 
Evaluation of Performance of the Health System. The results show that there has been a sig-
nificant improvement in the socioeconomic dimension indicators and in the health conditions 
dimension. The improvement of the indicators of health conditions may be related to the increase 
of financial support; increase of human resources; increase of access to medical appointments 
and services of high complexity; and a greater availability of hours of health professional to the 
resident population.

KEYWORDS Health evaluation. Unified Health System. Indicators.
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Introdução

Monitorar e avaliar permanentemente as 
políticas públicas responde a uma antiga 
demanda de setores da sociedade por uma 
gestão pública de excelência e planejada, por 
um modelo de gestão dos recursos públicos 
(SANTOS, 2015). Esse movimento, que tem se for-
talecido desde meados da década de 1990 do 
século XX, provocou a estruturação de siste-
mas de monitoramento que, mesmo de forma 
limitada, são capazes de capturar desempe-
nhos, mostrar tendências e apoiar os gestores 
no planejamento institucional e na prestação 
de contas à sociedade (JANNUZZI, 2012).

A criação da Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde (Ripsa), em 1996, 
foi fruto do esforço de múltiplas parcerias 
institucionais. A Ripsa se caracteriza por ser 
uma agência de caráter participativo das ins-
tituições associadas e, desde 1997, sistematiza 
periodicamente um conjunto de indicadores 
que mobiliza e tem provocado o monitora-
mento e a avaliação de pactos institucionais 
nas três esferas de governo no Sistema Único 
de Saúde (SUS) (RIPSA, 2008). A institucionali-
zação dos pactos foi outra expressão desse 
movimento, a exemplo do que ocorreu, entre 
2001 e 2006, com o Pacto da Atenção Básica 
(BRASIL, 2003), e com o Pacto pela Saúde ocor-
rido, entre 2006 e 2011 (BRASIL, 2006), além da 
criação do Índice de Desempenho do SUS 
(IDSUS) (IDSUS, 2012) e do Pacto do Rol de 
Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 
2013-2015, desde 2013 (BRASIL, 2015).

O Ministério da Saúde (MS), no sentido 
de apoiar as gestões estaduais e municipais, 
desenvolveu e tem disponibilizado aferições 
sistemáticas e coordenadas de indicadores 
de saúde e de desempenho do sistema bra-
sileiro de saúde, seja para subsidiar análises 
estratégicas e operacionais, seja para moni-
torar e avaliar a concretização dos objetivos 
do SUS, no acompanhamento crítico e quali-
ficado de metas, na prestação de contas e na 
melhoria da qualidade de serviços ofereci-
dos à população brasileira.

A Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa (Segep), criada em 2003, está 
fundamentada na prática do monitoramento 
e da avaliação das esferas de gestão estadual 
e municipal e no controle social participativo 
na gestão federal. Indo nessa direção, em 2011, 
é criado o Departamento de Monitoramento 
e Avaliação do SUS (Demas/SE/MS), com a 
finalidade de desenvolver e aperfeiçoar me-
canismos, sistemas e modelos analíticos de 
Monitoramento e Avaliação (M&A).

Em 2012, o Demas/SE/MS criou o IDSUS, 
resultante de um processo participativo, com 
consulta pública e participação ativa de gesto-
res, da comunidade científica, de trabalhadores 
e usuários do SUS. O IDSUS reúne um con-
junto de indicadores simples e compostos que 
buscam fazer uma aferição contextualizada do 
desempenho do SUS quanto à efetivação de 
seus princípios norteadores e diretrizes organi-
zativas para a atenção à saúde. 

Em uma escala de 0 a 10, o Brasil apre-
sentou um IDSUS de 5,47. A região Sul teve 
um IDSUS de 6,12; seguida do Sudeste, com 
5,56; Nordeste, com 5,28; Centro-Oeste, com 
5,26; e Norte, com 4,67. Os estados que apre-
sentaram os índices mais altos foram Santa 
Catarina, com 6,29; Paraná, com 6,23; e Rio 
Grande do Sul, com 5,90. Os menores índices 
foram Pará, 4,17; Rondônia, com 4,49; e Rio 
de Janeiro, com 4,58 (MEDICI, 2012).

O IDSUS foi uma importante iniciativa 
de apoio à gestão, por possibilitar monitora-
mento e avaliação na implantação e no desen-
volvimento de políticas, ações e projetos de 
saúde ao longo do tempo, porém, a divulgação 
do índice expôs fragilidades de gestão e pro-
vocou controvérsias burocráticas, técnicas e 
políticas, que geraram a interrupção da men-
suração e do aprimoramento do índice.

Concomitantemente à reavaliação do 
IDSUS, o Demas/SE/MS optou por mostrar o 
desempenho do SUS através da descrição de 
indicadores em série temporal, considerando 
que essa forma de apresentação auxiliaria a 
avaliação da implantação e do desenvolvimento 
de políticas, ações e projetos ao longo do tempo. 
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A descrição articulada de um conjunto de indi-
cadores propiciou a criação do ‘O SUS em vista’, 
no qual os indicadores relacionados ao setor 
saúde são classificados em 4 dimensões: socio-
econômicas, de saúde, de financiamento e de 
serviços de saúde do SUS, com dados referen-
tes, no mínimo, ao ano de 2002, até 2014 devido 
ao acesso aos dados atualizados. Os indicadores 
foram apresentados de forma descritiva através 
de frequências e proporções em tabelas, gráfi-
cos ou mapas.

Este artigo tem como objetivo analisar a 
série histórica de um conjunto de indicado-
res, no período de 2002 a 2014, relacionados 
ao desempenho do SUS, tendo como referên-
cia o ‘O SUS em vista’.

Estratégia metodológica

Os indicadores deste estudo foram selecionados 
a partir dos resultados produzidos pelo Demas/
SE/MS (BRASIL, 2016), intitulado ‘O SUS em vista’, 
e foram reagrupados segundo a Matriz de 
Dimensões da Avaliação de Desempenho do 
Sistema de Saúde (FIOCRUZ, 2003; 2011).

Os critérios de escolha dos indicadores in-
cluídos nesta análise foram: a disponibilidade 
e a completitude dos dados entre os anos de 
2002 a 2014; o poder de síntese do indicador; 
não apresentar similaridade com outro indi-
cador; e ter relevância para a gestão do SUS. 
Nesse sentido, o presente estudo relaciona 
um número menor de indicadores e de subdi-
mensões do que o modelo do instrumento de 
Metodologia de Avaliação do Desempenho do 
Sistema de Saúde (Proadess) propõe.

As fontes de dados dos indicadores 
são do MS e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). São elas: 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES); Fundo Nacional de Saúde 
(FNS); Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM); Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos (Sinasc); Sistema 
de Informação Ambulatorial (SIA/SUS); 
Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH/SUS); Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
(Siops/MS); Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio – Suplemento Saúde, de 2003 
e 2008 (PNAD-Saúde); Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio anual (PNAD); 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), de 2013; 
Censo Demográfico de 2012; e estimativas 
populacionais. Ressalta-se que em 2010 não 
houve a PNAD devido à realização do censo. 

Desse modo, foi possível agrupar os indi-
cadores nas seguintes dimensões da metodo-
logia do Proadess:

Dimensão socioeconômica da saúde

Foram escolhidos 3 indicadores, que são 
explicativos da tendência da saúde de um 
grupo populacional. Os três indicadores 
apreciados são legitimados e compõem com-
promissos internacionais do Estado brasilei-
ro (RIPSA, 2008), inclusive, seu monitoramento 
extrapola a competência exclusiva do MS, 
compondo a agenda interministerial (BRASIL, 

2011). São eles: 1) Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita; 2) Proporção de Pessoas de 10 
anos ou mais de idade, sem ou com menos de 
um ano de instrução; e 3) Proporção da po-
pulação com renda até meio salário mínimo.

Indicadores de condições de saúde 
da população

Na dimensão condição de saúde, foram esco-
lhidos dois indicadores que se destacam pela 
consistência e pelo significado específico, 
já amplamente apresentados pela literatura 
pertinente, além de sinalizarem a interface 
das ações de saúde com outras ações, progra-
mas e políticas sociais em curso (RIPSA, 2008). 
São eles: 1) Taxa de mortalidade infantil e 2) 
Esperança de vida ao nascer.

Dimensão de financiamento do siste-
ma de saúde

Os indicadores selecionados referem-se à 
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composição das fontes de financiamento e 
à distribuição da despesa pública em saúde. 
Foram selecionados três, sendo eles: 1) 
Despesas do SUS em ações e serviços públicos 
de saúde financiados por recursos próprios 
nas três esferas de governo; 2) Transferências 
SUS, fundo a fundo, da União a municípios, 
estados e DF; e 3) Médias per capita das des-
pesas em saúde das três esferas de governo.

Dimensão de recursos humanos do 
sistema de saúde

Os indicadores selecionados referem-se às 
pessoas inseridas no sistema de saúde que 
exercem uma ocupação e possuem uma 
formação profissional. Foram seleciona-
dos quatro: 1) média mensal do número de 
Equipes de Saúde da Família (EqSF); 2) razão 
entre horas semanais de médicos e popula-
ção residente, na atenção básica; 3) razão de 
horas semanais dos enfermeiros e da popu-
lação residente, na atenção básica; e 4) razão 
de horas semanais de outros profissionais de 
saúde de nível superior, na atenção básica.

Dimensão de acesso aos serviços de 
saúde 

Os indicadores selecionados expressam a 
capacidade das pessoas de obter os ser-
viços necessários no lugar e no momento 
certo. Foram selecionados cinco indicado-
res. São eles: 1) Razão de internações clí-
nicas de média complexidade, sensíveis à 
atenção básica, de residentes e população 
de mesma residência; 2) Razão de inter-
nações clínicas de média complexidade, 
excluídas as sensíveis à atenção básica, 
de residentes e população de mesma re-
sidência; 3) Razão de internações clíni-
co-cirúrgicas de alta complexidade de 
residentes e população de mesma residên-
cia; 4) Proporção de pessoas que consul-
taram médico nos últimos 12 meses; e 5) 
Proporção da população que referiu inter-
nação hospitalar nos últimos 12 meses.

O quadro 1 apresenta os indicadores se-
lecionados conforme objetivos, método de 
cálculo, unidade de medida, fonte e período 
de análise.

Quadro 1. Conjunto de indicadores relacionados ao desempenho do SUS selecionados devido a sua completitude e relevância para a análise das 
dimensões de saúde no Brasil, no período de 2002 a 2014.

Indicador Objetivo Método de Cálculo e unidade de medida Fonte
Período de 
análise

DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA DA SAÚDE

Produto Interno Bruto 
per capita

Indicar o desenvolvimento econômico 
do País

Valor do produto interno bruto / População residente
Unidade de medida: mil reais* por pessoa

IBGE 2002-2014

Proporção de pessoas, 
com 10 ou mais anos 
de idade, sem e com 
menos de 1 ano de 
instrução

Indicar o nível de analfabetismo nas 
pessoas com 10 anos ou mais.

(Nº de pessoas analfabetas + nº de pessoas com 
menos de 1 ano de instrução / População residente no 
território e ano avaliado) X 100
Unidade de medida: porcentagem

PNAD 2002-2014

Proporção da população 
com renda até meio 
salário mínimo

Indicar a proporção da população em 
situação de pobreza

(População residente com renda domiciliar mensal 
de até meio salário mínimo / nº da população total 
residente no mesmo território e ano avaliado) X 100
Unidade de medida: porcentagem

PNAD 2002-2014
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Quadro 1. (cont.)

DIMENSÃO DE CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

Taxa de mortalidade 
infantil

Estimar o risco de morte dos nascidos 
vivos durante o seu primeiro ano de 
vida.
Indicar as condições de desenvolvimen-
to socioeconômico.
Indicar o acesso e a qualidade dos re-
cursos disponíveis para atenção à saúde 
materna e da população infantil

(Nº de óbitos com menos de 1 ano de idade)/
 (nº de nascidos vivos de mesma residência do ano 
avaliado) x 1000
Unidade de medida: nº de óbitos a cada mil habitan-
tes

SIM e 
Sinasc

2002-2013

Esperança de vida ao 
nascer

Avaliar os níveis de vida e de saúde da 
população

A partir de tábuas de vida elaboradas para cada área 
geográfica, toma-se o número correspondente a uma 
geração inicial de nascimentos (l0) e determina-se 
o tempo cumulativo vivido por essa mesma geração 
(T0) até a idade limite. A esperança de vida ao nascer 
é o quociente da divisão de T0 por l0.
Unidade de medida: anos

IBGE 2002-2014

DIMENSÃO DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE

Despesas do SUS 
em ações e serviços 
públicos de saúde fi-
nanciados por recursos 
próprios nas três esferas 
de governo

Indicar o total de despesas do SUS nas 
três esferas de governo em ações e 
serviços públicos de saúde

Soma do total de despesas de cada ente federativo, 
com recursos próprios em ações e serviços públicos 
em saúde, atualizado pelo IPCA.
Unidade de medida: bilhões de R$*

Siops 2002-2014

Transferências SUS, 
fundo a fundo, da União 
a municípios, estados 
e DF

Indicar o total de recursos financeiros 
da União transferidos aos municípios, 
estados e DF

Soma do total de recursos financeiros transferidos 
para os estados, Distrito Federal e municípios de 
dotações consignadas nos Orçamentos Fiscais e da 
Seguridade Social da União.
Unidade de medida: bilhões de R$*

FNS 2002-2014

Médias per capita das 
despesas em saúde das 
três esferas de governo

Indicar a despesa média por habitante 
em ações e serviços públicos de saúde

Despesas em saúde das três esferas do governo / 
População residente 
Unidade de medida: mil reais* por pessoa

Siops e 
IBGE

2002-2014

DIMENSÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA DE SAÚDE

Média mensal do núme-
ro de Equipes de Saúde 
da Família

Indicar o número médio de equipes no 
País

Soma do nº de equipes registradas no SCNES / 12
Unidade de medida: nº médio de equipes

SCNES 
e IBGE

2008-2014

Razão entre horas se-
manais de médicos, na 
atenção básica e popu-
lação residente

Indicar a carga horária dos médicos 
realizada na atenção básica

(Soma anual das cargas horárias semanais de médi-
cos na atenção básica / 12 X População residente) × 
10000
Unidade de medida: hora média

SCNES 
e IBGE

2008-2014

Razão entre horas se-
manais de enfermeiros 
na atenção básica e 
população residente

Indicar a carga horária dos enfermeiros 
realizada na atenção básica

(Soma anual das cargas horárias semanais de auxi-
liares e técnicos de enfermagem / 12 X População 
residente) X 10000
Unidade de medida: hora média

SCNES 
e IBGE

2008-2014

Razão entre horas se-
manais de outros profis-
sionais de saúde de nível 
superior, na atenção 
básica e população 
residente

Indicar a carga horária dos outros pro-
fissionais de saúde de nível superior 
realizada na atenção básica

(Soma anual das cargas horárias semanais de outros 
profissionais de saúde de nível superior / 12 X Popula-
ção residente) X 10000
Unidade de medida: hora média

SCNES 
e IBGE

2008-2014
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*Os valores em R$ foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado mensalmente, de janeiro de 2000 a dezembro de 2014.

Resultados e discussão

A figura 1 apresenta a série histórica e a evo-
lução dos indicadores socioeconômicos, de 

condições de saúde, do financiamento do 
SUS e de acesso aos serviços de saúde, no 
período de 2002 a 2014.

Quadro 1. (cont.)

DIMENSÃO DE ACESSO DO SISTEMA DE SAÚDE

Razão entre interna-
ções clínicas de média 
complexidade, sensíveis 
à atenção básica, de 
residentes e população 
de mesma residência

Estimar a oferta de internações clínicas 
de média complexidade, sensíveis à 
atenção básica

(Nº de internações anuais de clínicas de média 
complexidade, de residentes, devidas às condições 
sensíveis à atenção básica / População residente no 
território e ano avaliado) X 100
Unidade de medida: nº de internações a cada 100 
habitantes

SIH/
SUS e 
IBGE

2008-2014

Razão entre interna-
ções clínicas de média 
complexidade, excluídas 
as sensíveis à atenção 
básica, de residentes e 
população de mesma 
residência

Estimar a oferta de internações clínicas 
de média complexidade, excluídas as 
sensíveis à atenção básica

(Nº de internações anuais de clínicas de média com-
plexidade de residentes em um território, excluídas 
aquelas sensíveis à atenção básica / População resi-
dente no mesmo território e ano avaliado) X 100
Unidade de medida: nº de internações a cada 100 
habitantes

SIH/
SUS e 
IBGE

2008-2014

Razão entre internações 
clínico-cirúrgicas de alta 
complexidade de resi-
dentes e população de 
mesma residência

Estimar a oferta de internações clínico-
-cirúrgicas de alta complexidade

(Nº de internações anuais de internações clínico-
-cirúrgicas de alta complexidade, de residentes / 
População residente do mesmo território e ano ava-
liado) X 1000
Unidade de medida: nº de internações a cada 100 
habitantes

SIH/
SUS e 
IBGE

2008-2014

Proporção de pessoas 
que consultaram médico 
nos últimos 12 meses

Estimar a oferta de consultas médicas 
da população brasileira

(Nº de residentes com informação de ter consultado 
médico pelo menos 1 vez, nos últimos 12 meses / 
Total de residentes dos domicílios selecionados, no 
mesmo território e ano, avaliados) X 100
Unidade de medida: porcentagem

PNAD-
-Saúde 
e PNS

2003, 2008 
e 2013

Proporção da população 
que refere internação 
hospitalar nos últimos 
12 meses

Estimar a oferta de internação hospitalar 
à população brasileira

(Quantidade de residentes com informação de inter-
nação hospitalar, por 24 horas ou mais, nos últimos 12 
meses / Total de residentes dos domicílios seleciona-
dos, no mesmo território e ano, avaliados) 
X 100
Unidade de medida: porcentagem

PNAD-
-Saúde 
e PNS 
 

2003, 2008 
e 2013
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Indicadores socioeconômicos

Observa-se que o PIB per capita teve um 
aumento de 65,6% entre 2002 e 2012, passan-
do de R$ 19.200, em 2002, para R$ 31.800, em 
2012. O PIB per capita apresentou aumento 
ano após ano, entre 2002 e 2011, e uma queda 
leve de 0,3% entre 2011 e 2012. Segundo o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) (IPEA, 2012), em 2011, o Brasil obteve seu 
menor nível de desigualdade de renda desde 
os registros nacionais, iniciados em 1960, e 
destaca que, em 2003, registrou-se o fim de 
um ciclo de recessão iniciado em 1980. Esse 
quadro de maior produção e distribuição de 
renda é fruto de políticas de governo que 
visam a uma maior justiça social.

Houve a redução de 24,4% na proporção 
de pessoas analfabetas ao se compararem os 
dados de 2002 com os de 2014, que passaram 
de 11,9% para 8,9%. Ressalta-se que esse in-
dicador mede o percentual de pessoas com 
10 anos de idade ou mais sem instrução e 
das pessoas com menos de um ano de instru-
ção, sendo que, quanto menor o percentual, 
melhor o nível de instrução da população 
brasileira nessa faixa etária. 

O Brasil, que possui a 5ª maior popula-
ção do mundo, segundo o Comunicado nº 
7 do Ipea (IPEA, 2010), ocupa a 8ª posição em 
números absolutos de analfabetos. Ao ser 
comparado com os países selecionados no 
referido comunicado, verifica-se que o Brasil 
encontra-se em uma posição intermediária. 

Figura 1 . Série história e a evolução dos indicadores socioeconômicos, de condições de saúde, de acesso aos serviços de saúde e de financiamento do 
SUS, no período de 2002 a 2014
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**A PNAD, em 2010, não foi realizada.
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De um lado, o Paquistão, com a taxa de anal-
fabetismo de 46,3%, e do outro, o Chile, com 
1,4%. Embora o analfabetismo ainda se con-
figure como um problema social, pode-se 
afirmar que a redução do analfabetismo 
indica uma melhoria do nível educacional 
brasileiro, resultante de um maior investi-
mento governamental.

Houve a redução de 40,6% na proporção 
de pessoas com renda inferior a meio salário 
mínimo, ao se comparar 2002 com 2014, que 
passou de 51% para 26,5%. Essa redução 
verificada vai ao encontro de estudos que 
mostram que os índices de pobreza e extrema 
pobreza caíram rapidamente nos últimos 10 
anos e que o perfil da pobreza no Brasil foi 
bastante e frequentemente alterado para 
melhor (CAMPELLO, 2013).

Indicadores de condições de saúde 

Os indicadores de condição de saúde sele-
cionados apresentam a evolução da taxa de 
mortalidade infantil e da esperança de vida 
ao nascer, no período de 2002 a 2014. Após 
análise desses indicadores, verificou-se 
uma redução na taxa de mortalidade infan-
til de 36,3% ao se comparar 2002 com 2013, 
passando de 23,4 para 14,4 mortes por mil 
habitantes. Segundo o ‘Relatório Nacional 
de Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio’, 

medidas de combate à pobreza e à desnutri-
ção e as iniciativas de promoção da saúde da 
criança, como a oferta de vacinas gratuitas a 
todas as crianças, foram capazes de reduzir, 
de modo significativo, a mortalidade infantil. 
(IPEA, 2014, P. 10).

Com relação à esperança de vida ao 
nascer, verifica-se o aumento de 4,4 anos 
em 12 anos, passando de 70,7 anos, em 2002, 
para 75,1 anos, em 2014. A literatura cientí-
fica mostra a estreita relação causal entre 
diminuição da mortalidade infantil e espe-
rança de vida (DUARTE ET AL., 2002; GESSER, 2005). 

O aumento da esperança de vida ao nascer 
indica melhoria das condições de vida e de 
saúde da população.

Cabe ressaltar que tanto a mortalidade 
infantil como a esperança de vida ao nascer 
são indicadores síntese de desenvolvimento 
socioeconômico por apresentarem consis-
tência e capacidade de discriminação para 
afirmar melhoria das condições de vida.

Indicadores de financiamento do SUS

Os investimentos financeiros com o SUS 
aumentaram em 90,5%, entre 2002 e 2014, 
com ações e serviços públicos de saúde fi-
nanciados por recursos próprios nas três 
esferas de governo, passando de R$ 620 mil 
para R$ 1.132 bilhões de reais, configurando 
um aumento substancial na transferência de 
recursos financeiros para o SUS.

As transferências do SUS, fundo a fundo, da 
União aos municípios, estados e DF, em bilhões 
de reais, considerando os blocos de financia-
mento (atenção básica, atenção de média e 
alta complexidade ambulatorial e hospitalar, 
vigilância em saúde, assistência farmacêutica, 
gestão do SUS e investimentos na rede de ser-
viços de saúde), passaram de 25,9 bilhões de 
reais, em 2002, para 66,79 bilhões de reais, em 
2014 – um aumento de 162,5%.

A média per capita das despesas em saúde 
das três esferas de governo, em reais, atua-
lizados pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 
2015, por transferências de fundo a fundo e 
de pagamentos diretos, em 2002, passou de 
R$ 159 para R$ 357,1, em 2014, representando 
um aumento de 122,6%.

A estabilidade na transferência e no 
aumento de recursos financeiros deve-se, in-
cialmente, à Emenda Constitucional nº 29, de 
13 de setembro de 2000, ao vincular recursos 
da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios para serem obrigatoriamen-
te gastos em ações e serviços públicos de 
saúde (MELAMED; PIOLA, 2011).  Esse instrumento 
legal foi o meio usado para cobrir o fim da 
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Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), em 2007, e manter o nível 
de investimento crescente. 

Destaca-se que a Lei complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece a 
porcentagem mínima da arrecadação dos 
impostos a ser aplicada em ações e serviços 
públicos de saúde pelos estados, Distrito 
Federal e municípios.

Indicadores de acesso aos serviços 
de saúde 

Os indicadores de acesso aos serviços de 
saúde apresentam a evolução das interna-
ções de média complexidade sensíveis e não 
sensíveis à atenção básica e as internações de 
alta complexidade, de 2008 a 2014. 

Observa-se um aumento contínuo, de 
2008 a 2014, da razão entre população e in-
ternações de alta complexidade, que passou 
de 2,29 para 3,2, o que leva a inferir que 
houve investimento e um maior acesso a esse 
tipo de serviço, que não é sensível às ações de 
atenção básica e ambulatorial e que apresen-
ta um custo mais elevado.

Quanto à razão entre a população e as 
internações de média complexidade, exclu-
ídas as sensíveis à atenção básica, no período 
estudado, verifica-se que houve pequeno 
decréscimo de 0,2, passando de 1,24, em 
2008, para 1,22, em 2014, com flutuações no 

período. Esse resultado pode indicar uma 
discreta melhoria na organização de serviços 
ambulatoriais e qualificação dos recursos 
físicos e humanos existentes no SUS.

Com relação à razão de internações de 
média complexidade sensíveis à atenção 
básica, no período, houve decréscimo de 0,23, 
sendo que, a partir de 2010, o decréscimo foi 
constante, passando de 1,19, no referido ano, 
para 0,94, em 2014. Pode-se inferir que essa 
diminuição da razão se deve a uma maior 
hierarquização do SUS com maior entrada no 
sistema de saúde pela atenção básica.

Verifica-se que houve um aumento na pro-
porção de pessoas que consultaram médicos 
entre os anos de 2003 e 2013, passando de 
62,8% para 71,2%, e que houve redução na 
proporção da população que refere interna-
ção hospitalar nos anos de 2003 a 2013, pas-
sando de 7% para 6%.

Assim, infere-se que a maior oferta de 
consultas médicas para a população brasilei-
ra acarretou diminuição das internações.

Indicadores de recursos humanos do 
SUS

A tabela 1 apresenta a evolução de dados re-
lacionados à atenção básica: média mensal 
de EqSF e carga horária dispensada pelos 
profissionais do SUS à população, de 2008 a 
2014.

Tabela 1. Média mensal de Equipes de Saúde da Família (EqSF) e carga horária dispensada pelos profissionais do SUS à 
população, de 2008 a 2014

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Média mensal de EqSF 29.610 30.914 32.172 32.934 34.026 35.638 41.613

Razão entre horas semanais:

Médicos 97 99,8 105,6 112,1 116,2 114,8 131,3

Enfermeiros 86,9 91,9 96,6 99 103 103,6 111,1

Outros profissionais de nível 
superior

31,5 38,1 44,4 47,7 52 55,7 65,3
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No período de 2008 a 2014, houve um 
aumento de 40,5% no número de EqSF, pas-
sando de 29.610 para 41.613 equipes. Percebe-
se que, durante o período estudado, houve 
um aumento progressivo no número de EqSF, 
com um crescimento mais acentuado em 2014, 
devido ao Programa Mais Médicos, que passou 
a contar com 18.240 médicos.

Com relação à razão de horas semanais de 
médicos e população residente na atenção 
básica, observou-se o aumento de 35,4%, 
entre 2008 e 2014, em que a média passa de 
97 para 131,3.

Destaca-se o aumento mais acentuado no 
período entre 2013 e 2014, em que a razão 
de horas semanais passou de 114,8 para 131,3 
horas. Esse aumento deve-se à implantação 
do Programa Mais Médicos, que, em de-
zembro de 2014, contou com o ingresso de 
13.825 médicos para atendimento na atenção 
básica, distribuídos em 3.714 municípios em 
todos os estados do País.

No tocante à razão de horas semanais entre 
enfermeiros na atenção básica e população 
residente, verifica-se que houve aumento de-
corrente, principalmente, do aumento da carga 
horária semanal dos enfermeiros da atenção 
básica vinculados ao SUS no País. Essa razão 
passou de 86,9, em 2008, para 111,1, em 2014, 
com um aumento de 35,4%.

E a razão de horas semanais de outros pro-
fissionais de nível superior mais que dobrou 
entre 2008 e 2014. Apresentou um aumento 
de 107,3%, passando de 31,5 para 65,3 horas. 
Verifica-se o maior incremento em 2014, o 
que indica maior incentivo na implantação de 
equipes multiprofissionais na atenção básica.

Considerações finais

Avaliar o desempenho de um sistema de 
saúde é uma tarefa bastante complexa 
devido aos inúmeros determinantes inter-
-relacionados que influenciam a condição 
de saúde de uma população. Todo sistema 
de saúde está intrinsicamente organizado 

e inserido em um contexto político-social 
que o determina e a quem ele diretamente 
influencia. É essa interação entre determi-
nantes gerais e respostas específicas que 
tem sido motivo de preocupação de diversos 
autores. Castellanos (1997) é um desses estu-
diosos. Ele entende que a avaliação de um 
sistema de saúde pressupõe uma ação para 
modificar a situação de saúde da população.

Tendo em consideração que a organização 
de um sistema de saúde é simultaneamente 
determinada pela situação de saúde da popu-
lação da área de abrangência e pela resposta 
organizada a essa situação, é fundamental, 
para a análise do desempenho, envolver e 
compreender os determinantes das condi-
ções de vida e saúde da população estudada.

Outra questão que deve ser considerada, 
quando da avaliação do desempenho, é se os 
objetivos do sistema de saúde estão claramente 
definidos, pois, para medir o alcance, é necessá-
rio que os objetivos estejam explícitos e, de pre-
ferência, pactuados entre os atores envolvidos.

Santos (2015), em seu estudo, traz uma defi-
nição abrangente de sistema de saúde e mostra 
a complexidade e amplitude do tema, que é 
avaliar um sistema de saúde, quando escreve

a definição de um sistema de saúde tem um 
conjunto das intervenções que têm como 
meta problemas específicos, sociais ou de 
saúde; com uma série de intervenções: de 
serviços preventivos aos serviços paliativos, 
passando pelos serviços de diagnósticos e 
curativos. Compreendem as grandes fun-
ções da saúde pública: vigilância, proteção e 
promoção da saúde, prevenção das doenças, 
avaliação do sistema dos serviços de saúde, 
desenvolvimento das competências em saú-
de pública. Entendo que os sistemas de saúde 
não têm responsabilidades diretas ou gover-
nabilidade sobre o conjunto das condições 
sociais, econômicas, culturais e demográficas 
que afetam a capacidade das pessoas de viver 
bem e por muito tempo. (SANTOS, 2015, P. 34-35). 

Podemos, ainda, acrescentar a essa definição 
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questões importantes a um sistema de saúde 
não contempladas, como a reabilitação física e 
profissional, o controle social e a integralidade 
com as ações relacionadas à seguridade social.

A criação de um índice, que correlacione 
indicadores, é ainda uma questão polêmica 
no campo da saúde pública. As iniciativas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), por 
exemplo, de estabelecer um índice mundial e 
do Ministério da Saúde, com o IDSUS, geraram 
muitos questionamentos e reações. A matriz de 
avaliação do Proadess, por outro lado, é uma 
importante iniciativa no sentido de avaliar 
um sistema de saúde, pois faz uma descrição 
extensa dos elementos constitutivos de um 
sistema, suas dimensões e subdimensões, e 
dos indicadores que os expressam, porém, 
não comtempla questões importantes do setor 
saúde, como a vigilância epidemiológica e sani-
tária, a promoção da saúde, entre outros temas 
da saúde coletiva. Outro aspecto a ser destaca-
do na matriz do Proadess é que ela tangencia 
a necessidade de uma definição clara e abran-
gente dos objetivos para avaliar desempenho. 
Trata-se, portanto, de um modelo de análise de 
desempenho que necessita de aprimoramentos 
e de outros insumos para completar a análise 
do desempenho.

Analisar o desempenho de um sistema como 
o SUS, que não tem comando único, organizado 
em realidades desiguais, com demandas dife-
renciadas, culturas diversas e, principalmente, 
por envolver condicionantes e estruturas de 
governos municipais, estaduais e do governo 
federal, é realmente desafiador.

Todavia, a definição de Santos (2015) norteou 
a realização de uma análise crítica sobre ‘O 
SUS em vista’. Na perspectiva de enfrentar esse 
desafio é que foi elaborado ‘O SUS em vista’, 
que parte de uma definição tácita sobre sistema 
de saúde e seus objetivos e que escolhe indica-
dores, relações e agrupamentos para avaliar o 
desempenho do SUS sem explicitar os critérios 
utilizados. Baseado nisso, foi feita a escolha e o 
agrupamento dos indicadores em: socioeconô-
micos; de saúde; de financiamento; e de serviço 
de saúde do SUS não são explicitados.

Levando em consideração as limitações 
acima discutidas, o presente artigo se constitui 
em uma iniciativa, ainda que parcial, de forne-
cer e correlacionar dados e informações para 
subsidiar estudos mais detalhados e localizados 
sobre o desempenho do SUS.

O artigo mostra que, no período de 2002 a 
2014, houve uma sensível melhoria em um 
conjunto de indicadores tanto de natureza so-
cioeconômica quanto de condições de saúde. 
A melhoria dos indicadores de condições de 
saúde está provavelmente relacionada: ao in-
cremento de suporte financeiro e de recursos 
humanos; ao aumento do acesso às consultas 
médicas básicas e aos serviços de alta comple-
xidade; e à maior disponibilização de horas de 
profissionais de saúde para a população resi-
dente, conforme apresentado.

Destaca-se a inovação do indicador, que 
demonstrou um aumento na razão de horas se-
manais de médicos, enfermeiros e outros pro-
fissionais de saúde de nível superior na atenção 
básica, indicando mais contato e maior vínculo 
entre profissional de saúde e população resi-
dente. Anteriormente, esse dado era apresen-
tado apenas no montante de recursos humanos 
através do número de profissionais.

O acompanhamento regular, em curtos 
espaços, de indicadores gerais e específicos, 
como o indicador de horas entre profissional 
e usuário, permite ajustar rotas e escolhas e 
corrigir equívocos (JANNUZZI, 2012). Nesse sentido, 
é importante valorizar estudos transversais 
sobre os indicadores que avaliam o desempe-
nho do SUS em suas dimensões constitutivas.

Entretanto, faz-se necessário ampliar o 
debate e insistir no caminho de construir 
um índice geral de desempenho do SUS que 
entenda e contemple a complexidade de ações, 
com a necessária participação dos atores envol-
vidos. O índice do SUS pode ser um poderoso 
instrumento de gestão para as três esferas de 
governo, pois permite a síntese de dimensões 
distintas, assim como permite o acompanha-
mento sistemático da implantação de ações de 
saúde ao longo do tempo, apoiando a gestão na 
tomada de decisões. s
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RESUMO Objetiva-se discutir as barreiras e os incentivos identificados pelas profissionais do 
sexo para a realização do teste HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) relacionados com 
a organização das ações e serviços no Sistema Único de Saúde. Pesquisa qualitativa realiza-
da por entrevista semiestruturada na cidade de Fortaleza de 2012 a 2014. Das mulheres que 
fizeram o teste na atenção primária (30%), a maior parte (64%) teve acesso a ele pela assistên-
cia pré-natal. Sobre a sua realização, 17% nunca tinham feito, 69% já tinham feito alguma vez 
na vida e 14% realizavam-no constantemente. Foram identificadas como barreiras a falta de 
vagas por demanda espontânea, preconceito e falta de sigilo.

PALAVRAS-CHAVE HIV. Vulnerabilidade em saúde. Prostituição. Acesso aos serviços de saúde.  
Pesquisa qualitativa. 

ABSTRACT The objective of this paper is to discuss perceived barriers and incentives for female 
sex workers for HIV testing in services provided by the Unified Health System (SUS).  Qualitative 
research was conducted through semistructured interviews in the city of Fortaleza from 2012 to 
2014.  Of the women who tested in primary care (30%), the majority (64%) were tested during 
prenatal care.  Concerning testing, 17% had never tested, 69% had tested at least once in their 
lifetime and 14% tested regularly.  Identified as barriers were the lack of on-demand testing, 
prejudice, and lack of confidentiality.

KEYWORDS HIV. Health vulnerability. Prostitution. Health services accessibility. Qualitative 
research.
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Introdução

Segundo o Unaids (Joint United Nations 
Programme on HIV/Aids), no ano de 2015, 
existiam em todo o mundo cerca de 35 milhões 
de pessoas vivendo com HIV/Aids (Vírus 
da Imunodeficiência Humana/Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida); entre as quais, 
15,8 milhões de pessoas tinham acesso à terapia 
antirretroviral, em comparação com 7,5 milhões 
de pessoas em 2010 e 2,2 milhões de pessoas 
em 2005 (UNAIDS, 2015).

Diante dessa série histórica, as metas de 
tratamento 90-90-90 propostas pelo Unaids 
dizem que até 2020 90% das pessoas vivendo 
com HIV estejam diagnosticadas; 90% dessas 
pessoas estejam em tratamento e que 90% 
delas tenham a carga viral indetectável. Para 
atingir esse patamar, as mesmas análises 
apontam para a necessidade de direcionar o 
foco do trabalho de prevenção, diagnóstico e 
tratamento aos contextos de maior vulnerabi-
lidade para a infecção, entre eles, as mulheres 
Profissionais do Sexo (PS) (UNAIDS, 2015).

Em 2014, no Brasil, havia 734 mil pessoas 
vivendo com HIV, a prevalência de HIV esti-
mada ficou entre 0,4% e 0,7% da população, 
ocorreram 44 mil novas infecções pelo HIV, 
assim como o número de mortes relacio-
nadas com a Aids no Brasil foi de 16 mil no 
mesmo ano (UNAIDS BRASIL, 2015).

Algumas populações são mais afetadas 
que outras. Ao passo que se estima que 
entre 0,4% e 0,7% da população geral esteja 
vivendo com HIV; entre mulheres PS, por 
exemplo, essa estimativa sobe para 4,9% 
(UNAIDS BRASIL, 2015).

O Brasil, em 2013, adotou novas estratégias 
para frear a epidemia de Aids, oferecendo 
tratamento a todas as pessoas vivendo com 
HIV, independentemente de seu estado imu-
nológico (contagem de CD4); simplificando 
e descentralizando o tratamento antirretro-
viral; aumentando a cobertura de testagem 
de HIV em populações-chave, entre as quais, 
mulheres PS (WHO, 2014). Todavia, o aumento 
da oferta da testagem de HIV mostra-se 

insuficiente ante a complexidade do proces-
so (SILVA ET AL., 2013).

Ao entrar na quarta década de existência, 
a Aids mostra-se como uma doença repleta 
de significados que ultrapassa o limite bio-
médico, acionando identificações diversas 
que imprimem uma conotação social, cultu-
ral, religiosa e identitária à transmissão de 
um vírus. Essa constatação ocasiona ainda 
grandes desafios: promover o acesso uni-
versal à prevenção e à assistência de forma 
qualificada e centrada em populações mais 
vulneráveis, desenvolvimento e aperfeiço-
amento de medicamentos e a busca de uma 
possível vacina, além de um trabalho cons-
tante em torno do enfrentamento dos estig-
mas (DANTAS, 2015).

A partir desse contexto, a busca pelo 
diagnóstico precoce do HIV, principal-
mente entre populações mais vulneráveis, 
representa atualmente um dos elementos 
mais importantes para o planejamento e 
execução da política de Aids (BRASIL, 2010; WHO, 

2014). O momento da descoberta da sorolo-
gia positiva está associado a um impacto na 
prevenção, no tratamento e nas despesas de 
saúde. A realização do teste logo no início 
da infecção propicia a identificação rápida 
dos que estão infectados resultando em uma 
taxa de sobrevivência mais alta, diminuição 
do período de hospitalização e melhor cum-
primento dos tratamentos.

No entanto, no Brasil, o diagnóstico do 
HIV ainda ocorre de forma tardia, com 43% 
da população brasileira chegando ao serviço 
já com condições clínicas relacionadas com 
a Aids (GRANGEIRO ET AL., 2011; DOURADO ET AL., 2013).

A epidemia de Aids é diversa e se constitui a 
partir de um conjunto de tendências. Entre elas, 
a feminização e a concentração em determina-
das populações, como a de PS. Resguardadas as 
diversidades regionais, a prevalência nacional 
do HIV entre as mulheres PS é de 4,8%, en-
quanto entre mulheres em geral, o percentual 
cai para 0,4% (SZWARCWALD ET AL., 2011). 

Desse modo, a inclusão das mulheres PS no 
sistema de saúde tem-se configurado como 
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um desafio. Segundo dados do Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2004; PASCOM ET AL., 2010), no 
Nordeste brasileiro, a precariedade de 
acesso ao serviço de saúde pelas mulheres 
PS é maior do que em outras regiões do País.

A priorização do diagnóstico precoce nas 
unidades básicas de saúde, de forma siste-
mática, ocorre, mesmo que de forma pre-
cária (LIMA ET AL., 2008), centrado no período 
gestacional (ARAÚJO, 2014). Paradoxalmente, já 
existem recomendações nacionais e interna-
cionais (BRASIL, 2006; UNAIDS, 2009; WHO, 2014) que 
preconizam a inclusão das PS nestes terri-
tórios locais de saúde (atenção primária, por 
exemplo) como modo especial de contenção 
da infecção pelo HIV na população em geral.

Nessa mesma direção, de acordo com as re-
comendações do Ministério da Saúde, o teste 
HIV deve estar disponível o mais próximo 
possível das pessoas, expandido para além 
dos Centros de Testagem e Aconselhamento 
(CTA). Está determinado também que as 
unidades básicas de saúde devem ofertar o 
teste HIV para além do pré-natal e realizar 
ações descentralizadas em espaços sociais 
que aglutinem populações mais vulneráveis, 
incluindo zonas de prostituição (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2010; WHO, 2014). 

Mais especificamente, os documentos 
oficiais sugerem implantação do cuidado 
integral às PS, que inclui o reconhecimento 
e mapeamento dos espaços de sociabilidade 
sexual no território, distribuição ampla de 
preservativos, consultas ginecológicas regu-
lares, testagem sistemática para HIV, sífilis e 
hepatites, e tratamento imediato de alguma 
doença sexualmente transmissível (UNAIDS, 

2009; BRASIL, 2004; UNAIDS BRASIL, 2015). 
Na prática, contudo, essa questão 

ocorre em outra direção. A invisibilida-
de social e programática da prostituição, 
aliada ao preconceito associado à ideia de 
grupos de risco e da própria infecção pelo 
HIV a partir desses contextos, desenca-
deia um processo de exclusão relativa de 
populações mais vulneráveis nas unidades 
básicas (PEDROSA; CASTRO, 2009). 

Diante desse cenário, este artigo preten-
de discutir quais as barreiras e os incentivos 
identificados pelas PS em Fortaleza para a 
realização do teste HIV relacionados com 
o modo de organização das ações e serviços 
de saúde nos diversos pontos de atenção à 
saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

Métodos

Trata-se de uma pesquisa qualitativa finan-
ciada por três agências de fomento à pesqui-
sa: Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério 
da Saúde Brasileiro e Agence Nationale de 
Recherches sur Le sida et Les hepatites 
Virales (ANRS/França) (Edital MCT/CNPq 
nº 14/2009 – Universal) por meio da meto-
dologia Rapid Anthropological Assessment 
(RAA) – Avaliação Antropológica Rápida, 
método proposto por Herman e Bentley (1993). 

Dentre as principais características da 
RAA, destacam-se: utilização de técnicas 
mistas, incluindo, por exemplo, entrevistas 
semiestruturadas e abertas com membros da 
comunidade afetada, além de observação de 
campo e entrevista com pessoas envolvidas 
com o entorno da população em foco; anali-
sando a diferença entre uma meta do sistema 
de saúde local e a realidade da comunidade 
investigada (CHOPRA ET AL., 2006).

A RAA é uma metodologia qualitativa 
focada em uma área adstrita, sendo realizada 
em um período curto de até três meses. Para 
este estudo, entrevistas e observação partici-
pante foram aplicadas, focadas em uma te-
mática específica em saúde. O envolvimento 
de trabalhadores do próprio território estu-
dado, com vínculo e conhecimento sobre o 
referido espaço, é a característica mais re-
levante dessa metodologia (KENALL ET AL., 2005; 

STIMSON ET AL., 2006).

O estudo foi iniciado a partir de um proces-
so de formação realizada com um grupo de 
entrevistadores constituído por educadores 
sociais da Secretaria de Direitos Humanos 
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da cidade de Fortaleza que trabalhavam nas 
próprias zonas de prostituição com as PS. O 
trabalho desses educadores era informar e 
contribuir para a inclusão das PS em políti-
cas públicas sociais existentes no município. 
Eles foram convidados a integrar a pesqui-
sa, realizando entrevistas e discutindo os 
casos semanalmente com os pesquisadores, 
considerando o conhecimento aprofundado 
desses sujeitos sobre o território e o cotidia-
no das PS, além da capacidade de aproxima-
ção e interação com essas mulheres.

A pesquisa foi realizada na cidade de 
Fortaleza, Ceará, no período de 2012 a 2014, 
em quatro territórios distintos: 1) Centro de 
Fortaleza (Praça do Passeio Público e Praça 
José de Alencar), praças históricas na confi-
guração da prostituição no centro da cidade, 
região prioritariamente comercial onde as 
atividades de sexo comercial ocorrem prin-
cipalmente durante o dia. 2) Zona portuária 
no bairro Mucuripe, região onde a prosti-
tuição ocorre durante o dia e a noite com os 
trabalhadores do porto vindos de diversos 
lugares do Brasil e do mundo. 3) Entorno da 
Av. Osório de Paiva – rota de caminhoneiros 
para uma das rodovias estaduais (CE-095) 
que perpassa os bairros de Parangaba, Vila 
Pery, Siqueira e Canindezinho – bairros da 
periferia da cidade que concentram diver-
sas vulnerabilidades associadas à pobreza, 
tráfico de drogas e violência. 4) Zona lito-
rânea da periferia do bairro Barra do Ceará, 
região da periferia que concentra diversas 
desigualdades, tráfico e violência. 

As informações foram coletadas por meio 
de entrevistas semiestruturadas, realizadas 
individual e concomitantemente às visitas de 
reconhecimento do território e observações 
no campo a partir das técnicas da etnogra-
fia. Essas observações se constituíram em 
permanência nos locais de prostituição – tais 
como nas ruas, nos bares e boates, praças 
e postos de gasolina durante o período de 
três meses –, em que se conversou com 
as mulheres quando estavam à espera dos 
clientes, observando suas práticas e relações 

estabelecidas em cada território. Por meio 
das técnicas da etnografia, foi construído 
um diário de campo com essas observações 
e reflexões o qual integra as análises aqui 
apresentadas. 

Todas as entrevistas foram gravadas, codi-
ficadas, categorizadas, analisadas e sistema-
tizadas por meio da análise compreensiva. 
O critério para finalizar a fase de coleta das 
informações foi o de saturação teórica da 
amostra. Esse processo ocorre quando se 
começa a identificar as regularidades nas 
falas dos entrevistados considerando os as-
pectos discursivos em torno da percepção da 
realidade. Não há exposição de identificações 
das entrevistadas de modo que foram utiliza-
dos para a escrita deste artigo nomes fictícios. 

A população participante da pesquisa 
foi de 37 mulheres com idade entre 18 e 50 
anos de idade. Os critérios de inclusão para 
serem entrevistadas foram: ter mais de 18 
anos, estar exercendo o sexo comercial nas 
áreas descritas como local de estudo, defini-
das pela Secretaria de Direitos Humanos do 
município de Fortaleza como áreas de maior 
vulnerabilidade social.

O projeto foi submetido ao Comitê de 
Ética e Pesquisa (Comepe) da Universidade 
Federal do Ceará, de acordo com a Resolução 
nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
sobre pesquisas que envolvem seres 
humanos, sendo aprovado sob o protocolo 
nº 263/09. Padrões éticos exigidos foram 
seguidos, assim como todas as participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

Resultados e discussão

Das 37 mulheres entrevistadas, 61% tinham 
ensino fundamental I completo. Sobre a re-
alização do teste, 17% nunca o tinham feito, 
69% já o tinham feito alguma vez na vida e 
14% realizavam-no periodicamente. Com 
relação aos principais motivos para a reali-
zação do teste, destacam-se: 33% o pré-natal, 
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33% por terem vivenciado alguma situação 
considerada por elas como de risco (buscas 
pontuais pelo diagnóstico de HIV) e 11% por 
cuidado de rotina com a saúde (realização 
contínua). Quanto ao local de realização do 
teste, 30% fizeram no ‘posto de saúde’ (unidade 
de atenção primária a saúde), entre estas, 64% 
foi no âmbito da assistência pré-natal. Em 
relação aos demais locais, ressalta-se que 47% 
foram realizados em serviços especializados 
para tratamento de Doenças Sexualmente 
transmissíveis – DST/HIV/Aids. 

Esses dados foram analisados abaixo 
construindo contextos de maior ou menor 
proteção, já que um conjunto de fatores é 
que influencia na constituição das vulnera-
bilidades (AYRES ET AL., 2008).

Invisibilidade da 
prostituição na atenção 
primária: incentivos e 
barreiras ao teste HIV

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem sido 
considerada imprescindível para a efetividade 
dos sistemas de saúde e para a garantia de me-
lhorias nas condições de saúde da população 
brasileira. Pesquisas apontam que o serviço, 
se funcionando efetivamente, contribui para 
a redução das taxas de doença e internação e 
de mortalidade prematura por doenças evi-
táveis além de menores custos e maior equi-
dade na oferta de serviços (WHO, 2004). Esse 
parâmetro de efetividade na atenção primária 
com relação à prostituição ainda é um grande 
desafio pela invisibilidade dessa ocupação 
nos diversos territórios de atuação dos servi-
ços básicos de saúde (VILLELA, 2015). 

No presente estudo, entre mulheres que 
fizeram o teste na atenção primária (30%), a 
maior parte (64%) teve acesso ao teste anti-
-HIV pela assistência pré-natal. Foi relatada 
maior dificuldade de conseguir atendimen-
to no ‘posto de saúde’ (unidade de atenção 
primária) mais próximo da sua residência 

ou na zona de prostituição; sendo identifica-
das como barreiras para fazer o teste tanto a 
falta de vagas por demanda espontânea que 
não fosse por ocasião do pré-natal, como 
também o preconceito e a falta de sigilo:

Eu já fiz o teste de Aids várias vezes, mas no posto 
perto da minha casa eu só fiz quando tava grá-
vida... porque é muito difícil conseguir uma ficha 
(atendimento). Quando eu estava gestante aí era 
mais fácil. Se eu for lá dizer que eu quero fazer o 
teste porque eu faço programa nem sei o que vão 
dizer... nem prevenção eu faço lá, eu faço na Be-
mfam [clínica especializada], prefiro um lugar 
longe de casa também, quero ninguém dando 
conta dessa minha vida aqui não [prostituição], 
ainda mais se der alguma coisa [HIV+]... os pos-
tos deveriam ser mais sensíveis a essas questões, 
pra mim as garotas de programa se cuidam mais 
do que as dona de casa, mas os médicos não pen-
sam assim né... (Dejane, 25 anos).

Percebe-se nessa fala que o teste associa-
do ao pré-natal é recorrente, o que demons-
tra a importância desse serviço. Contudo, 
também remonta à discussão sobre a falta 
de preparo das equipes de saúde da atenção 
primária para a sistematização do teste anti-
-HIV na rotina das mulheres que não estão 
grávidas, principalmente das PS. 

Sobre essa invisibilidade, pode-se pensar 
que a prostituição feminina, como um fe-
nômeno social urbano, inscreve-se em uma 
economia específica do desejo, caracterís-
tica de uma sociedade na qual predominam 
as relações de troca e todo um sistema de 
codificações morais. Nesse contexto, embora 
o consumo do serviço que as PS oferecem 
seja útil, os valores morais privilegiam a 
união sexual monogâmica, a família nuclear, 
a virgindade, a fidelidade feminina e o papel 
reprodutivo da mulher, destinando, por con-
seguinte, um lugar específico, saturado de 
conotações moralistas e significados pejora-
tivos para a mulher que comercialize sexo a 
partir do seu próprio corpo (VILLELA, 2015). 

As relações sociais construídas a partir 
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desse referencial atravessam também as 
unidades de saúde, gerando invisibilidade 
programática, e a mulher só passa a ser vista 
como prioridade de atendimento quando 
ocupa lugares de maior aceitação social, 
como, no caso, quando estão gestantes 
(ARAUJO, 2014). A estigmatização do trabalho 
sexual interpela várias interações sociais, co-
merciais e afetivas e constitui-se em impor-
tante obstáculo ao ‘empoderamento’ dessas 
mulheres. Esse é um aspecto que requer uma 
centralidade ainda não incorporada pelas 
políticas públicas em DST/Aids e constitui 
uma fragilidade a ser superada (NEMES, 2004).

No momento do pré-natal, ocorre um 
apelo em torno da possibilidade da trans-
missão vertical do HIV que impulsiona a 
decisão de se submeter ao teste, sendo que 
esta é uma demanda do serviço, e não uma 
necessidade posta pela própria mulher com 
referência a possíveis riscos cotidianos, 
como o trabalho com sexo (LIMA ET AL., 2008). 
Sendo assim, um percentual considerável de 
mulheres acessou o teste via pré-natal, como 
se esse fosse um procedimento próprio desse 
período e de proteção para a criança, não se 
revertendo em regularidade da testagem 
após o período gestacional: 

Fiz o teste só quando eu tava grávida da minha 
menina. Achei muito importante, a assistente 
social falou que era bom fazer o teste para ver a 
saúde do bebê, pra saber se tinha alguma coisa 
com ele. (Eva, 32 anos).

Eu não sei nada disso não [HIV, teste], mas já 
fiz sim, uma vez, quando tava grávida, o médico 
pediu porque se tivesse HIV podia transmitir para 
a minha filha, deu negativo, se não fosse, ia pre-
judicar a saúde dela. (Dária, 20 anos).

Segundo as mulheres entrevistadas, muitos 
profissionais da saúde, no momento da assis-
tência pré-natal, nem chegam a indagar sobre 
a vida sexual delas. Percebe-se que a oferta do 
teste nesse momento é compreendida pelas PS 
apenas como rotina de cuidados na gestação. A 

dificuldade de falar desta tríade, sexo, prazer 
e prevenção, como parte da vida cotidiana das 
mulheres com vida sexual ativa (sendo PS ou 
não) constitui uma vulnerabilidade ao HIV re-
lacionadas com a invisibilidade da sexualidade 
feminina (VILLELA, 2015).

Sob outro ponto de vista, cerca de 47% 
das entrevistadas, quando se sentiram sob 
risco, fizeram o teste em serviços de média e 
alta complexidade no SUS (hospitais ou ser-
viços especializados) referenciando maior 
preparo e acolhimento para suas demandas 
do que na APS:

Eu faço prevenção [ginecológica] de 6 em 6 
meses, aí eu faço o teste também, lá no serviço 
do centro [serviço de referência especializado 
em DST] porque lá eu já to acostumada, eles são 
especializados. Devido ao nosso fluxo [trabalho 
sexual], as garotas de programa são mais suscep-
tíveis, nós precisamos de atendimento sempre, no 
posto perto da minha casa não tem assim não, só 
quando a mulher está grávida. (Haída, 32 anos).

Conforme apontam Grangeiro et al., 
(2009), essa referência ainda segue o começo 
da epidemia em que a testagem para o HIV 
foi iniciada nos hemocentros e nos CTA, e 
o tratamento nos Serviços Ambulatoriais 
Especializados (SAE). No estado do Ceará, 
muitas pessoas ainda buscam os serviços 
especializados em HIV/Aids para também 
fazer o teste de diagnóstico; o que aponta 
para a necessidade de repensar o acesso 
aos serviços da atenção básica em relação à 
busca pelo diagnóstico de HIV. 

A testagem para o HIV na atenção primária 
passou a ser implementada, em 2003, com a 
Estratégia Saúde da Família (ESF), como pro-
tocolo da assistência pré-natal, dos portadores 
de tuberculose, de outras doenças sexualmente 
transmissíveis e de populações mais vulnerá-
veis, como as PS, por exemplo (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2007; CARNEIRO; COELHO, 2010; WHO, 2015). 
Portanto, o fato das PS identificarem prin-

cipalmente os serviços especializados como 
locais propícios à realização do teste quando se 
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sentem sob risco segue na direção contrária da 
política oficial, em que o Ministério da Saúde 
demanda a ampliação do acesso universal na 
rede de APS. Além disso, é necessário o inves-
timento em educação permanente para os pro-
fissionais, o conhecimento apropriado sobre 
questões técnicas relacionadas com a infecção 
pelo HIV, boas condições de trabalho e infra-
estrutura satisfatória para o adequado atendi-
mento a esses usuários (MAIA ET AL., 2015).

Desse modo, sabe-se que inicialmente 
as políticas públicas em DST/HIV/Aids es-
tiveram nos serviços especializados e com 
foco na concepção de ‘grupos de risco’. 
Posteriormente, modificou-se o conceito de 
vulnerabilidades e expandiu-se para ser-
viços básicos, mas, na prática, ainda ocorre 
com restrições ao acesso universal devido 
ao foco restrito na atenção materno-infantil 
(LIMA ET AL., 2008; ARAUJO, 2014). 

Essa diferença de identificação com o 
local de realização do teste impacta na reali-
zação sistemática, como rotina. 

Quando eu acho que teve algum perigo [camisi-
nha estoura por exemplo], eu procuro o São José 
[hospital de referência] para fazer o teste porque 
lá eu sei que vou ser atendida, vou conseguir fazer 
o teste e pronto. Mas no posto? Nem em pensa-
mento, lá acho que é só pra gestante e olhe lá se 
todas acabam fazendo... (Amanda, 45).

A proximidade com o território vivido, 
os princípios de vínculo e longitudinalidade 
dos cuidados específicos da ESF é que po-
deriam qualificar melhor a sistematização e 
regularidade na realização do teste anti-HIV 
(CUNHA; COELHO, 2011).

No entanto, o que tem ocorrido, segundo as 
mulheres envolvidas neste estudo, é que não 
tem sido construída essa proximidade territo-
rial da unidade de atenção primária com o local 
de trabalho (casa de prostituição) e nem com 
o ambiente onde elas moram (seu bairro, sua 
casa). O que se tem avaliado é que o modo de 
organização da atenção primária tem-se cons-
tituído como barreira ao teste. 

Falta de sigilo e despreparo dos profis-
sionais ante as questões relacionadas com 
o sexo e com a sexualidade foram levanta-
dos como pontos que afastam as pessoas 
da decisão de fazer o teste anti-HIV na 
unidade mais próxima quando efetiva-
mente se sentem sob risco, ou seja, para 
além do período gestacional. 

Essa sensação de quebra de sigilo muitas 
vezes dificulta o acesso nas unidades mais 
próximas de casa. As mulheres do estudo, em 
geral, afirmaram que seria mais fácil realizar 
o teste de modo mais frequente se o precon-
ceito e a discriminação não estivessem tão 
presentes na relação com os serviços. 

Muita gente tem medo de procurar o serviço e 
dizer que faz programa e não conseguir atendi-
mento, ou mesmo já ter é uma notícia ruim [fa-
zendo referência à possibilidade de quando 
procurar o serviço, receber a notícia de um 
teste positivo para HIV]. (Haída, 32 anos); 

Deus me livre alguém saber que eu faço progra-
ma aqui, ou mesmo que eu chegue a ter o vírus, 
seria a morte pra mim, perderia meu trabalho, 
minha vida... no posto perto daqui eu ainda não 
senti confiança não, sei lá, eu nunca disse nada 
não. (Jane, 24 anos).

As práticas sexuais são poucos discuti-
das em sua essência no âmbito da clínica 
em saúde, onde o discurso preventivo em 
sua maioria é unidirecional e pouco cen-
trado nos contextos diversos em que as 
pessoas possam estar inseridas (DANTAS, 2015). 
A normatização prescritiva do pressuposto 
‘modo correto’ de exercer o ato sexual torna 
a relação médico-paciente dissonante em 
grande parte das vezes na discussão sobre 
prevenção efetiva (SILVA, 2012). 

Uma das entrevistadas da pesquisa segue 
seu raciocínio nessa direção, apontando 
modos de gerenciar o risco e de ampliar essa 
discussão com outras mulheres, ao mesmo 
tempo que identifica fragilidades no atendi-
mento em saúde:
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Eles [os médicos] poderia ter muitas maneiras 
de fazer, quando a pessoa tá lá, eles poderiam 
conversar com todo mundo, tem médico que con-
versa, tem médico que não conversa, tem muitas 
maneiras de ajudar, eles deveriam se comunicar 
com as pessoas, falando sempre, falando muito 
sobre isso, uma hora entra na cabeça delas [PS], 
aí as pessoas vão sabendo cada vez mais as coi-
sas... as pessoas também tem medo de falar e o 
médico dizer qualquer coisa [sobre a prostitui-
ção], dá vergonha. (Marilena, 35 anos).

O acesso regular das PS ao serviço de 
saúde fica então comprometido diante da 
invisibilidade ou mesmo da não aceitação 
da prostituição como meio de vida e traba-
lho. Nesse sentido, destaca-se a necessida-
de de investir na desconstrução do modo 
de identificar as zonas de prostituição nos 
diversos territórios como algo moralmente 
questionável e de fortalecer a ideia de que 
cada prostíbulo deve ser cadastrado e acom-
panhado por seu respectivo agente de saúde 
atrelado ao mapeamento do atendimento 
longitudinal da unidade básica de saúde. 

Nesse sentido, entende-se que é neces-
sário discutir a priorização do atendimento 
regular a esses grupos na atenção primária, 
principalmente por serem consideradas mais 
vulneráveis ao HIV, como é o caso das PS; 
buscando, dessa forma, um efetivo contro-
le das doenças sexualmente transmissíveis, 
desde o diagnóstico precoce até o tratamen-
to contínuo em tempo imediato, reduzindo a 
cadeia de transmissão do HIV e ampliando o 
cuidado em saúde.

As mulheres sabem o que 
precisam: apontamentos 
para a qualidade da atenção 
à saúde na prostituição

No decorrer da pesquisa, as mulheres apon-
taram modos de reorganização da atenção 
à saúde, descrevendo como as ações e os 

serviços poderiam ser mais acessíveis e de 
forma inclusiva com relação ao exercício da 
prostituição.

No caso da política de DST/HIV/Aids, o 
que seria mais producente e oportuno é que 
o teste, como uma prioridade, estivesse dis-
ponível mais próximo para as populações 
mais vulneráveis, portanto, na atenção pri-
mária, de forma fácil e acolhedora, sendo 
amplamente divulgado e estimulado em ter-
ritórios diversos (BRASIL, 2006; WHO, 2014). 

Não somente o Ministério da Saúde faz essa 
recomendação acima como também algumas 
mulheres do estudo representadas aqui:

Eu acho que o posto de saúde tinha era que esti-
mular que a gente fizesse [o teste]. Tem mulher 
aqui [na zona de prostituição] que tem e não 
sabe, e ainda tem medo de fazer esse teste, de 
não ser bem recebida... eu acho que o médico 
devia estimular, deveriam dar muita orientação 
pra gente, hoje em dia as pessoas não estão nem 
vendo, precisava ter mesmo um trabalho do pos-
to com campanhas constantes, abordagem da 
gente na rua mesmo, na zona. (Rita, 27 anos).

Como aponta a entrevistada, percebe-se 
que, para além das recomendações oficiais, 
é necessário compreender como as normas 
programáticas são vivenciadas no cotidia-
no da organização dos serviços e de que 
modo as PS compreendem que o sistema de 
saúde poderia efetivamente incorporá-las na 
direção do cuidado integral. 

A descentralização efetiva do atendimento 
para serviços básicos (em consonância com 
a categoria anterior) apareceu na pesquisa 
como um incentivo, uma das estratégias de 
ampliação do diagnóstico precoce do HIV, 
concretizada na ideia de que vários pontos da 
rede de atenção deveriam ofertar o teste: 

Eu acho que era para ter teste de HIV em todos os 
postos, não um hospital aqui e outro acolá [lugar 
distante], porque é muito difícil as pessoas não 
se interessarem, o certo era todo hospital, todo 
posto ter... (Evilane, 38 anos).
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Essa oferta, todavia, além de ser constan-
te, deveria ser qualificada, com melhores 
condições de atendimento para as unidades 
de atenção primária. Os ‘postos de saúde’, 
segundo colocaram algumas mulheres, pre-
cisavam desburocratizar e facilitar o acesso, 
garantindo o sigilo e a rapidez, resultando 
em maior resolutividade e confiabilidade 
para aumentar a procura pelo serviço:

No meu ponto de vista acho que nós deveríamos 
ir atrás de fazer esse teste sabe, e também na 
consulta o médico perguntar sim se a gente quer 
fazer para incentivar, agora que os nossos postos 
têm que melhorar muita coisa têm, porque ave 
Maria, tem muito posto de saúde aí precário de-
mais, faltando aparelhos, as coisas, uma luta pra 
conseguir uma consulta, devia chegar e pronto, 
fazer o teste. (Ana Karine, 26 anos).

Para melhorar o posto para a gente fazer o teste 
lá é preciso tanta coisa, assim é difícil mulher, a 
gente ir num posto e madrugada, pegar uma fi-
cha, nem sabendo se vai conseguir, tem que dar 
um jeito nisso, porque tá uma bagunça, a gente 
precisava era chegar e ser atendido logo, é só um 
teste mulher, pra gente fazer sempre, sempre, 
como você está dizendo aí [indagações de per-
guntas anteriores], só mesmo sendo mais fácil. 
(Jaqueline, 32 anos).

A questão da demora na entrega dos 
exames foi reforçada como barreira na busca 
pelo teste HIV no serviço público. Uma das 
mulheres afirma que, mesmo procurando a 
unidade para fazer prevenção ginecológica, 
não tem motivação de realizar o teste pela 
descrença no retorno hábil e ressalta a busca 
pelo serviço particular para obter maior 
eficiência:

Eu faço minha prevenção no posto [unidade de 
Atenção Primária à Saúde], mas o teste que me 
pediram na gravidez eu preferi fazer particular, 
porque no posto demora demais, é capaz de eu 
ter tido a menina e não chegar, no particular é 
mais ligeiro, adianta. (Daniela, 23 anos).

Outra questão levantada é que não basta 
saber o local onde fazer o teste. Como o 
cruzamento entre Aids e prostituição está 
imbricado em zonas de estigma e discrimi-
nação, a falta da criação de vínculos e de aco-
lhimento em alguns desses locais conhecidos 
são fatores que interferem na mobilização 
pessoal em fazer o teste. A implantação do 
acolhimento foi ressaltada como importante 
ferramenta de incentivo, por propiciar apro-
ximação e inclusão. Uma das mulheres fez 
referência a essa questão, demonstrando que 
detém a informação de onde buscar a reali-
zação do teste, mas lhe falta motivação pela 
representação de como o serviço é pouco 
acolhedor nesse sentido:

Eu conheço onde eu posso fazer esse teste aí 
[HIV], só que é difícil eu ir no posto [unidade 
de atenção primária a saúde próxima de sua 
casa], eu preciso é ter vontade, eu sei que eu 
preciso fazer mesmo, toda pessoa precisa...eu 
preciso tirar um tempo e ir fazer, eu tenho uma 
preguiça também, porque não é tão fácil não, ir 
sozinha também é ruim, ter que falar dessas coi-
sas pra enfermeira, que às vezes a gente nem tem 
tempo de falar, uma consulta difícil de conseguir, 
e o tempo é curto, tem coisa que a gente tem que 
ter confiança pra falar né...eu acho importante a 
gente, que vive ‘nessa vida’ fazendo programa, 
fazer [o teste]... (Marieta,42 anos).

Desse modo, entende-se que quando os 
profissionais da saúde constroem vínculos 
com as pessoas e com os estabelecimentos 
nas zonas de prostituição, com organogra-
mas que facilitem o acesso, promovendo o 
encaminhamento para serviços gerais e de 
referência, as taxas de uso do preservativo, 
a realização do teste e o número de consul-
tas ginecológicas aumentam (BRASIL, 2004, WHO, 

2014). No entanto, estudo realizado em Porto 
Alegre ressalta a dificuldade de continui-
dade do cuidado pela alta rotatividade dos 
profissionais na atenção primária, fator não 
analisado neste estudo (ROCHA ET AL., 2016).

A partir dos relatos acima, percebe-se 
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que uma das atitudes centrais de preparação 
das equipes da APS para a concretização do 
enfrentamento da epidemia de Aids e outras 
DST nos seus territórios seria a instituição 
de um planejamento estratégico com envol-
vimento direto das mulheres em cada con-
texto vivido. 

Para que se estabeleça um programa de 
cuidado integral e sistemático com as PS, 
faz-se necessário investir de forma ascen-
dente no que as próprias mulheres com-
preendem sobre modos mais adequados de 
intervenção, conectados com as potenciali-
dades e vulnerabilidades locais (WHO, 2014).

Conclusões

De acordo com o cenário explicitado neste 
trabalho, destacam-se alguns pontos: 
avançar com o diagnóstico precoce ao HIV 
é uma necessidade mediante as conquistas 
estabelecidas com relação ao uso de antir-
retrovirais em estágios iniciais da infecção; 
mesmo que o percentual de pessoas testadas 
tenha aumentado ao longo dos anos, princi-
palmente com relação às mulheres, a percep-
ção sobre a importância de um diagnóstico 
precoce ainda é muito baixa, e o teste ocorre 
centrado na assistência pré-natal.

Em geral, quase todas as mulheres entre-
vistadas relataram questões importantes que 
demonstram suas motivações para fazer o 
teste; portanto, foi constatado que há a inten-
ção de fazer. A vontade positiva e espontânea 
para fazê-lo esteve presente em muitos dis-
cursos. A principal barreira, nesse sentido, 
foi o modo de organização dos serviços.

Diferentes locais foram citados para a 
realização do teste HIV em Fortaleza, e o 
acolhimento bem feito na unidade de saúde 
foi o grande incentivo relatado em geral para 
que o teste fosse consentido. Entretanto, o 
simples fato de saber onde fazer o teste não 
foi suficiente para desencadear a necessida-
de sistemática. Dependendo do local referi-
do e do que ele representa, bem como seus 

modos de acessibilidade, houve maior ou 
menor estímulo a testagem contínua, incor-
porada como cuidado inerente à ocupação 
com sexo e ao modo de vida.

O preconceito e a falta de sigilo na atenção 
primária (proximidade com o local de 
moradia e trabalho, demonstrando contra-
dição em relação ao processo de descentrali-
zação da política de DST/Aids, com foco nos 
territórios mais próximos e para populações 
mais vulneráveis) são consideradas as prin-
cipais barreiras.

Este estudo aponta a necessidade de inves-
tir na pesquisa com foco para que os serviços 
de atenção primária incorporem a política 
de cuidado integral às doenças sexualmente 
transmissíveis a partir das potencialidades e 
vulnerabilidades de cada território. A inte-
gração das populações mais vulneráveis ao 
HIV, como as mulheres PS, nos serviços de 
saúde depende do modo de organização do 
sistema de saúde considerando suas deman-
das e necessidades, de forma estratégica e 
coletiva com as próprias mulheres. Essa ação 
terá impactos significativos para a efetiva re-
alização sistemática do teste HIV nas PS em 
cada localidade.
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RESUMO A pesquisa objetiva compreender o ‘abandono de tratamento’ – situações de descon-
tinuidade do medicamento e/ou ruptura de vínculos entre pacientes, profissionais e serviço 
de saúde. Buscou-se compreender como pacientes de uma unidade básica de saúde perce-
bem e significam a experiência em questão e como o serviço de saúde a enfrenta. A partir da 
literatura das ciências sociais em saúde, foram elaborados quatro eixos de análise. Os dados 
apontam lacunas nas ações de saúde e fragilidade dos profissionais em lidar com situações 
de vulnerabilidade. Recomenda-se aos gestores e serviços, portanto, a qualificação da equipe 
profissional e a atividade de ‘busca ativa’ aos pacientes considerados faltosos.

PALAVRAS-CHAVE  HIV. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Terapêutica. Serviços de 
saúde. Adesão à medicação.

ABSTRACT The objective of this research is to understand the ‘abandonment of treatment’ – situ-
ations of discontinuation of medication and/or of breaking of bonds between patients, profes-
sionals, and health services. It aims to understand how patients from a basic health care unit see 
and signify this experience and how health care service faces it. Based on Social Sciences litera-
ture on Health, four axes of analysis were developed. The data shows gaps in health actions and 
the fragility of professionals in dealing with situations of vulnerability. Therefore, the qualifica-
tion of the professional staff and actions for the ‘active search’ of missing patients are advisable.

KEYWORDS HIV. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Therapeutics. Health services. 
Medication adherence.
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Introdução

Ao longo das últimas décadas, apesar de signi-
ficativas mudanças ocorridas no tratamento do 
Vírus da Imunodeficiência Humana/Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (HIV/Aids) no 
Brasil, como a oferta universal da medicação 
antirretroviral, a disponibilização de exames 
sofisticados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
e direitos a benefícios sociais, não é incomum 
que pacientes, em algum momento do seu per-
curso terapêutico, passem pela experiência do 
‘abandono de tratamento’. 

Em 2009, o Ministério da Saúde sugeria 
como critérios para ‘abandono de tratamen-
to’ casos em que pacientes não compareces-
sem ao serviço por três meses após retirar 
seus medicamentos ou que não compareces-
sem às consultas em um intervalo maior do 
que seis meses. Os manuais programáticos 
ressaltam que, para melhor prognóstico do 
tratamento, é necessária a adesão rigorosa 
aos antirretrovirais, tendo em vista que a ir-
regularidade na tomada do medicamento ou 
seu abandono aumenta a “probabilidade da 
replicação do HIV, bem como a dissemina-
ção de vírus multirresistente” (COSTA; MORAES; 

OLIVEIRA, 2014, P. 677). Apesar de esforços como 
esses, as razões que motivam o abandono em 
si são complexas e variadas. 

Entender o que se configura como uma 
‘não adesão’ ou ‘abandono’, acionando a li-
teratura das ciências humanas em saúde, é a 
proposta deste artigo, que busca compreen-
der como ‘pacientes’ percebem e significam 
a experiência do abandono de tratamen-
to e como o serviço de saúde se organiza 
para enfrentá-lo. A definição de abandono 
adotada para esta discussão abarca tanto a 
interrupção da ingestão do medicamento 
antirretroviral por parte dos pacientes como 
seu afastamento do acompanhamento am-
bulatorial (exames, consultas e orientações 
da equipe profissional). 

A escolha da literatura sobre itinerários 
terapêuticos como suporte teórico pareceu 
adequada como analisador de trajetórias do 

cuidado para a saúde. Ela ajudou a interpre-
tar os dados e a compreender as necessida-
des de saúde colocadas em jogo: a quem e 
como os sujeitos recorrem para ter resoluti-
vidade em suas demandas e de quais recur-
sos dispõem para concretizar seu direito à 
saúde (ALVES; SOUZA, 1999; GERHARDT, 2009; HELMAN, 

2009; BELLATO ET AL., 2011). 
Estudos prévios que tentaram compre-

ender os motivos para a descontinuidade 
do tratamento para controle do HIV/Aids 
chamam atenção para diversos aspectos, 
sugerindo que esse é um tema complexo 
para ser reduzido a uma visão monolítica. 
Cardoso e Arruda (2005), por exemplo, consi-
deram que o diagnóstico do HIV/Aids reper-
cute de diversas maneiras de acordo com os 
inúmeros acontecimentos que fazem parte 
da trajetória do paciente. Também, situações 
de tensões e dilemas particulares podem 
contribuir para a descontinuidade do trata-
mento. Conforme esses autores mostraram, 
algumas das razões pelas quais os pacientes 
decidirão sobre o abandono ou não do trata-
mento estão ligadas a fatores como ‘esquema 
terapêutico’, ‘momento da evolução da 
doença’, ‘grau de apoio familiar’ e as próprias 
representações sociais que a soropositivida-
de tem para esses sujeitos. 

Alguns estudos consideram que algum 
grau de não aderência em qualquer trata-
mento é universal e ocorre tanto em países 
ricos como em países pobres (NEMES; JORDAN, 

2000; PAULILO; NARCISO, 2001). Além disso, a lite-
ratura revela que o período inicial do tra-
tamento tende a ser a fase mais vulnerável 
para que ocorra abandono. Se, por um lado, 
os efeitos colaterais dos antirretrovirais são 
fatores mais comuns encontrados na litera-
tura, por outro, também é possível explorar 
os frágeis vínculos das pessoas com os servi-
ços de saúde. Nemes et al. (2009) sugerem, por 
exemplo, que a adesão ao tratamento tende 
a ser menor quando o serviço se apresenta 
desorganizado e quando os pacientes faltam 
muitas vezes às suas consultas (NEMES; JORDAN, 

2000). Vem sendo discutida e reforçada por 
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vários autores a importância de implemen-
tar estratégias que facilitem o diálogo entre 
profissionais e entre profissionais e pacien-
tes. Essa iniciativa tem-se colocado como 
oportunidade de construção de vínculo e 
confiança, aspectos fundamentais nas inter-
venções de adesão ao tratamento HIV/Aids 
(SILVA ET AL., 2015; CARDOSO; ARRUDA, 2005).

Metodologia

A pesquisa foi realizada em uma unidade 
básica de saúde do SUS no município do Rio 
de Janeiro. O serviço de saúde foi escolhido 
por pertencer à rede pública, estar situado 
em local de fácil acesso, desenvolver progra-
mas com propostas para o cuidado integral 
em saúde e atividades integradas de pesqui-
sa, ensino ou extensão nas universidades. 
Quanto aos critérios para a escolha dos su-
jeitos de pesquisa, pretendeu-se abordar 
pacientes com HIV/Aids que não mais com-
pareciam às consultas médicas, realizavam 
exames ou acessavam medicamentos. Foram 
incluídos entre os sujeitos de pesquisa pro-
fissionais de saúde em exercício de suas ati-
vidades funcionais.

O projeto de pesquisa foi submetido a dois 
comitês de ética em pesquisa: ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
Fluminense, sob o nº 12383, sendo aprova-
do em 17 de abril de 2013; e ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil – RJ, sob o nº 12/12, 
sendo aprovado em 29 de junho de 2012. 

O trabalho de campo ocorreu entre os meses 
de julho e dezembro de 2012 e conteve observa-
ção participante, registros em diário de campo, 
conversas informais e entrevistas, estas últimas 
gravadas e transcritas para posterior análise. 
Com exceção de duas, as entrevistas foram re-
alizadas no próprio serviço de saúde. O nome 
da instituição foi omitido, e foram atribuídos 
nomes fictícios aos interlocutores para preser-
var suas identidades. A referida pesquisa não 
contou com suporte financeiro.

Para realizar a análise dos dados, utiliza-
ram-se as sugestões de autores que trabalham 
com análise de conteúdo em sua modalidade 
temática, e originalmente também benefi-
ciou-se da construção gráfica do itinerário 
terapêutico dos pacientes entrevistados 
(POPE; MAYS, 2009; MINAYO, 2008). Para sistematizar 
os dados, realizaram-se leitura e releitura 
do material de campo e retomaram-se as 
hipóteses e objetivos iniciais da pesquisa. 
Identificou-se um conjunto de informações 
que foram organizados a partir dos seguintes 
eixos: 1) Entrar no serviço de saúde; 2) Estar 
no serviço de saúde; 3) Deixar o serviço de 
saúde e 4) Retornar ao serviço de saúde. 
Realizaram-se interpretações e correlações 
com os referenciais teóricos e com a biblio-
grafia levantada. 

O campo de pesquisa

As primeiras impressões sobre o local da 
pesquisa decorreram de uma postura de 
atenção tanto ao que as pessoas faziam assim 
como o que diziam (BECKER, 2007). Dessa forma, 
aproximou-se da pessoa que se constituiria 
na principal informante da pesquisa: uma 
médica pediatra designada pela direção do 
serviço até a chegada da médica infecto-
logista responsável pelo atendimento dos 
pacientes com HIV/Aids que viria a ser, pos-
teriormente, mais uma interlocutora. 

O atendimento aos pacientes que vivem 
com HIV/Aids no serviço acessado teve 
início no ano de 1994, quando era realizado 
por um médico clínico e, eventualmente, por 
um pneumologista. Em 1997, um infectolo-
gista foi designado para o serviço, assumin-
do a coordenação do programa de Aids. Com 
o aumento da demanda de atendimentos, 
outra infectologista foi contratada, assumin-
do a coordenação do programa, em 2001, 
após a saída do primeiro infectologista. 

A chamada ‘porta de entrada’ do serviço 
(ou seja, como as pessoas chegam até a 
unidade antes de se tornarem pacientes) se 
dá por meio da ‘estratégia de acolhimento’, 
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conjunto de exercícios e práticas profis-
sionais pautados em recomendações e di-
retrizes estabelecidas nas atuais políticas 
de saúde que visam atender o paciente de 
‘modo humanizado’ e com ‘resolutividade’. 
Em dois turnos (manhã/tarde), pacientes 
que se dirigem ao serviço são direcionados 
por equipe responsável para os respectivos 
setores para atendimento de suas demandas. 
A unidade de saúde atualmente é caracteri-
zada por ser uma unidade mista onde con-
vivem o Programa de Saúde da Família, com 
sua equipe de agentes comunitários, e posto 
de saúde tradicional.

O caminho para localizar os entrevistados 
que serão apresentados a seguir foi percorri-
do a partir de levantamento no livro de ma-
trícula dos pacientes que haviam desistido 
do tratamento: para o serviço em questão, 
aqueles que não comparecem a nenhuma 
consulta com infectologista por período de 
seis meses são considerados ‘em abandono 
do tratamento’, e seus prontuários são reti-
rados do arquivo e transferidos para caixas 
que são acondicionadas em local determina-
do pela administração do serviço.

Naquele período, a referida caixa estava 
alocada em espaço desativado destinado à 
guarda de materiais com defeito, objetos fora 
de uso, além de prontuários de outros pro-
gramas da instituição. No momento inicial 
da pesquisa, as chaves estavam desapareci-
das por uma semana, mostrando-se um lugar 
de difícil acesso. A realização da pesquisa 
contribuiu para que fosse aberta pela pri-
meira vez a caixa na qual foram depositados 
os prontuários de pacientes do programa do 
HIV/Aids ‘que estavam em abandono’. Esse 
cenário mostrou que as informações sobre 
pacientes em abandono do tratamento não 
foram tampouco digitalizadas em meio ele-
trônico. De posse do livro, identificaram-se 
vários pacientes que se afastaram da unidade 
de tratamento por tempo superior a seis 
meses. Ao lado de seus nomes, constava a 
palavra ‘abandono’ e o período de afastamen-
to do serviço. Nem todas os espaços estavam 

preenchidos: faltavam dados como endereço 
e/ou nome de genitora, bairro e data de nas-
cimento. Ao longo da pesquisa, observou-se 
que os espaços em branco gradualmente iam 
sendo complementados pela profissional de 
saúde que ajudava a levantar informações 
nos prontuários dos pacientes. Interessava 
recuperar, sobretudo, seu endereço, telefo-
ne e data do abandono, ou seja, o registro da 
última vez que os pacientes haviam compa-
recido ao serviço.

Houve outras dificuldades para acessar 
pacientes com HIV/Aids que abandonaram 
o serviço: informações desatualizadas (o pa-
ciente muda endereço e/ou o número do te-
lefone e não comunica a alteração ao serviço; 
o paciente não possui em seu prontuário 
registro de telefone por não ter a linha tele-
fônica ou se recusa a informar o número da 
linha; o telefone registrado no serviço apre-
senta defeito ou está fora de área ou caixa 
postal no momento da tentativa de contato; 
preenchimento incorreto dos prontuários 
pelos profissionais de saúde – número de 
telefone ou endereço incompletos). Alguns 
prontuários continham informações até 
mesmo equivocadas: registro de abandono 
quando o paciente foi a óbito ou registro de 
óbito quando o paciente foi transferido para 
outro serviço de saúde. 

Diante da imprecisão acerca das informa-
ções fornecidas, constatou-se o quão difícil 
é, para o serviço de saúde, dimensionar a 
situação de abandono de tratamento dos pa-
cientes com HIV/Aids. 

O local de pesquisa foi frequentado 
mais amiúde pela pesquisadora principal, 
tomando parte na vida daquele lugar: ob-
servando pessoas, circulando pelos corre-
dores, lendo avisos e cartazes nos murais, 
mantendo-se atenta às entrelinhas de con-
versas entre pacientes que aguardavam 
atendimento na sala de espera, participando 
dos eventos e atividades do serviço etc. Essa 
iniciativa possibilitou a convivência mais in-
formal com várias pessoas e o conhecimento 
de particularidades sobre aquele serviço que 
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certamente em outras condições não brota-
riam com tanta espontaneidade.

Essa convivência possibilitou o agenda-
mento das entrevistas com os profissionais de 
saúde. A nutricionista foi a primeira profis-
sional acessada. Mais adiante, abordaram-se, 
nesta ordem: a infectologista, a farmacêutica 
e o enfermeiro, que exercia o cargo de gestor. 
Do contato com a infectologista, foi possível 
pensar estratégias variadas para acessar os 
pacientes. Aqueles que porventura procuras-
sem o serviço para retornar ao tratamento, 
após contato de rotina com a infectologista, 
também seriam direcionados à pesquisado-
ra. Dessa combinação de estratégias, com 
maior fluidez, contataram-se, com sucesso, 
pacientes com HIV/Aids que passaram pela 
experiência de abandonar o medicamento, 
equipe profissional e o serviço de saúde. 

Resultados e discussão

Os interlocutores 

Todos os pacientes entrevistados – três mu-
lheres e cinco homens – confirmaram ter 
experimentado alguma forma de abandono 
do tratamento. Possuíam idade superior a 18 
anos. Apenas um possuía diagnóstico de HIV 
recente, correspondente a um período infe-
rior a um ano. Cinco pacientes não tinham 
indicação para uso do antirretroviral, e três 
relataram que antes de abandonarem o tra-
tamento faziam uso desse tipo de medicação. 
No período em que estiveram afastados do 
tratamento, os sujeitos foram acometidos 
por doenças oportunistas e decidiram buscar 
ajuda com infectologista, retornando ao uso 
regular da medicação. 

Um paciente possuía curso superior 
completo, dois possuíam ensino médio, 
quatro possuíam ensino fundamental e 
um paciente não forneceu este dado. Um 
paciente estava aposentado por invalidez, 
quatro tinham vinculo empregatícios e três 

não trabalhavam. Uma paciente declarou-se 
evangélica; e três, católicos. Não foi possível 
classificar as práticas religiosas dos demais 
pacientes. Dos profissionais de saúde entre-
vistados, um homem e três mulheres tinham 
idades entre 45 anos e 60 anos, sendo dois de 
cor branca, um negro e um pardo. Dois pro-
fissionais consideravam-se agnósticos, um 
kardecista e um não informou. Em relação 
à escolaridade, dois possuíam nível superior 
completo e dois cursaram pós-graduação. 
Quanto à formação e tempo de experiência 
com HIV/Aids, os dados variaram: enfer-
meiro, médica, nutricionista e farmacêutica, 
com experiência de 7 a 26 anos na atenção ao 
HIV/Aids.

Entrando no serviço de saúde

O acesso ao sistema de saúde dos pacientes 
entrevistados apresentou singulares traje-
tórias marcadas por momentos vivenciados 
com mais ou menos dificuldades em busca 
de cuidados de saúde a partir do resultado 
positivo para o HIV/Aids. Alguns entrevista-
dos, mesmo se sentindo em uma situação de 
exposição ao HIV/Aids, protelaram buscar 
o serviço de saúde para testar-se quanto ao 
estado sorológico para o HIV. Outros bus-
caram o serviço de saúde por se percebe-
rem com sintomas que indicavam mudança 
no seu estado de saúde; outros procuram 
o serviço por terem estabelecido relação 
sexual com pessoa sabidamente soroposi-
tiva ou por desconfiança do parceiro estar 
infectado com HIV/Aids. Em muitos casos, 
a parcialidade das informações contribuiu 
para retardar o diagnóstico do HIV/Aids e 
precipitar a condição de adoecimento.

Tais dados corroboram o que se encon-
trou na literatura. Para Bellato et al. (2011), 
a condição crônica transita por diferentes 
temporalidades, com períodos de agudiza-
ção e silenciamento da doença. Os períodos 
de agudização são marcados, em geral, por 
um ritmo acelerado de busca por cuidados 
dentro e fora do sistema de saúde.
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Apenas dois pacientes acessaram o centro 
de saúde mais próximo ao local em que re-
sidiam. Os demais utilizaram o serviço de 
urgência/emergência de hospitais públi-
cos ou privados e o Centro de Testagem 
e Aconselhamento (CTA). Além disso, os 
dados confirmam pesquisas anteriores que 
mostram que a rede básica de serviços de 
saúde não tem conseguido absorver em pri-
meiro plano as pessoas que se descobrem 
soropositivas. Dos oito pacientes entrevista-
dos, apenas dois relataram acessar o centro 
de saúde próximo ao local que residiam no 
intuito de ter o diagnóstico de sua situação 
de saúde. Os demais utilizaram os serviços 
de urgência/emergência dos hospitais públi-
cos ou privados ou CTAs.

O conjunto de entrevistas mostrou que 
o acesso ao serviço para o atendimento das 
necessidades do paciente não se dá somente 
pelo fluxo institucionalizado no âmbito do 
SUS. Em concordância com Cohn et al. (1991), 
a presente pesquisa mostrou que a popula-
ção estrutura suas próprias estratégias de 
acesso aos serviços a partir do conhecimento 
e da percepção para identificar suas neces-
sidades. Ao reconhecer que a insuficiência 
do modelo de atenção em vigência pode ser 
superada com manobras que podem ajudá-lo 
a ter acesso a terapêuticas e ações que julga 
importantes para o seu cuidado, o paciente 
acaba por definir um caminho próprio para 
tentar resolver sua demanda. Diante dos 
obstáculos para acessar de fato o serviço 
para serem atendidos em suas necessidades 
de saúde, os próprios pacientes tentam con-
torná-los valendo-se da sua percepção para, 
à sua maneira, conquistar o direito à saúde: 
“Eu procurei uma pessoa conhecida que traba-
lhava na recepção do posto de saúde imediata-
mente abri prontuário e passei pela doutora” 
(Rosa, paciente soropositiva desde 1997, 
afastou-se do tratamento por seis meses, re-
tornando adoecida de herpes zoster).

No exemplo acima, a paciente, ao se valer 
do conhecimento pessoal com profissional 
de saúde, conseguiu garantir imediatamente 

seu acesso ao serviço e ações de saúde, 
sem cumprir as exigências do protocolo de 
entrada no serviço de saúde que costumeira-
mente é cobrado dos demais pacientes que 
buscam cuidados de saúde no SUS. 

Ao conseguirem acessar os serviços de 
saúde, os interlocutores se depararam com 
protocolos e rotinas rígidas que, segundo 
Mattos (2008), frequentemente desconsi-
deram as demandas trazidas pelos pacien-
tes. Os profissionais de saúde, por sua vez, 
também não conseguem escutar e apreender 
o contexto de vida dos pacientes de modo a 
identificar outras necessidades de saúde, li-
mitando-se a focar pontualmente e de modo 
fragmentado suas queixas. Mesmo após a 
entrada no sistema, os sujeitos relataram, 
então, várias dificuldades para marcar con-
sultas, exames de rotina, exames mais com-
plexos e consultas com especialistas. 

No percurso em busca de cuidados de 
saúde, os entrevistados não só usaram a rede 
de serviços do SUS, mas também buscaram 
o apoio em outras redes de atenção, como 
a religião e o saber popular. Loyola (1983) já 
havia identificado que a filiação religiosa 
pode se imiscuir às práticas terapêuticas. 
Neste estudo, chegou-se a conclusões apro-
ximadas, isto é, os pacientes demonstraram 
em seus itinerários que recorriam concomi-
tantemente ao médico e às orações.

Estando no serviço de saúde

Foi possível constatar, tanto por meio dos 
relatos sobre as experiências dos pacientes 
como dos profissionais de saúde, o reconhe-
cimento de uma política de enfrentamento 
da epidemia que tem ampliado o acesso 
de pacientes a diversos tipos de serviços, 
desde o básico, como o atendimento médico, 
exames, medicamentos específicos, até os 
recursos de alta complexidade, como exame 
de genotipagem. Por outro lado, uma polí-
tica de desinvestimento tem trazido limita-
ções aos pacientes entrevistados, como, por 
exemplo, demora dos resultados de exames 
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de rotina, falta de leitos para internação e re-
médios para doenças oportunistas e efeitos 
colaterais. A garantia do acesso aos medica-
mentos encontra seus entraves no cotidiano 
da gestão, como se pode ver na interpre-
tação de um profissional de saúde/gestor 
entrevistado:

A gente tem que lembrar que é um coquetel, e eu 
tenho que ter no mínimo três e no máximo cin-
co drogas para dispensar. Não adianta ter o pa-
ciente que utiliza cinco drogas e eu só tenho três 
drogas no almoxarifado, às vezes eu tenho uma 
determinada droga para seis meses, porém a que 
eu preciso hoje eu não tenho nem para um mês. 
(Antonio, gestor e profissional de saúde).

Em busca de remédios, exames, consul-
tas, leitos para internação e outros recursos, 
o paciente segue construindo seu itinerário 
terapêutico. Os relatos apresentados com-
portam caminhos próprios em busca de 
cuidados de saúde. A continuidade do tra-
tamento ambulatorial é marcada pelo ritual 
das visitas regulares do paciente ao seu 
médico assistente. No serviço investigado, 
todos os pacientes com HIV/Aids são aten-
didos por uma única infectologista. Ao final 
de cada consulta, os pacientes são reagen-
dados a cada três meses. No caso de ocorrer 
intercorrência em relação ao tratamento 
do HIV/Aids, antes do período agendado, 
o paciente poderá se dirigir à infectologis-
ta solicitando atendimento extra. De modo 
geral, durante cada consulta, espera-se que o 
paciente tenha oportunidade de expor ques-
tões que julga importante em relação ao seu 
tratamento de saúde; e do médico se espera 
que esteja preparado para ouvir o paciente, 
no sentido mais amplo, de modo a atender às 
suas necessidades. Na prática, essas expecta-
tivas nem sempre se realizam, e episódios de 
frustração foram relatados pelos pacientes: 
medo, vergonha e culpa foram sentimentos 
expostos pela maioria desses pacientes que 
não encontraram brechas no espaço tera-
pêutico para discutir suas questões com os 

profissionais de saúde. A atitude acolhedo-
ra da equipe profissional é importante para 
alavancar mudança no comportamento do 
paciente ante o adoecimento. Estudos con-
firmam “a dificuldade de alguns profissio-
nais para escutar e valorizar a demanda do 
paciente” (SILVA ET AL., 2015 P. 221). Na pesquisa 
realizada, pode-se ver o relato abaixo nessa 
mesma direção.

Fui encaminhada para fazer cirurgia e não co-
muniquei ao médico que era portadora do HIV, 
mesmo com a imunidade baixa. Tinha medo de 
contar, pois já havia sido discriminada, então 
optei a não revelar; eu precisava do tratamento. 
(Joana, soropositiva desde 1999, abandonou 
o tratamento por seis anos, retornou após 
realizar cirurgia e ter complicações devido à 
baixa imunidade).  

Os itinerários dos pacientes mostram 
várias histórias de insatisfação com o atendi-
mento dos profissionais de saúde e, em espe-
cial, dos médicos. 

Escutar a bronca da doutora é duro; um homem 
do meu tamanho esculachado. Sai arrasado. 
Você tem problema por todo lado, em casa, com 
a família, aí você não volta [...] abandona. (Raul, 
38 anos, afastado do tratamento há um ano. 
Agendou consulta, mas não retornou ao tra-
tamento no período da pesquisa).

É razoável supor que a tensão gerada nesse 
encontro contribua para que o paciente não 
consiga argumentar ou minta ao profissional 
a respeito de sua insatisfação com a atenção 
recebida. Na maioria das vezes, o paciente 
se afasta do serviço e abandona o tratamen-
to sem ao menos informar ao médico. Essa 
foi a decisão também tomada por Raul. Por 
outro lado, os profissionais de saúde, por 
vezes, também são vistos como aliados frágeis 
perante a estrutura do serviço, como pode ser 
visto em relatos tanto de pacientes quanto de 
gestores: “O sistema não dá suporte à doutora” 
(Omar, 32 anos, abandonou o tratamento por 
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duas vezes, no dia da entrevista agendou nova 
consulta de retorno).  

O capital intelectual que a gente tem é muito 
fragilizado ainda, a gente tem muitas dificulda-
des porque a maioria dos profissionais que estão 
dentro das nossas unidades têm o nível funda-
mental e ficam o dia inteiro dispensando medica-
mento. Então essa multidão de drogas, que eles 
não trabalham só com Aids, eles trabalham com 
todas as outras doenças, isso traz uma certa con-
fusão. Se o profissional não sabe qual o remédio 
que está dentro da geladeira dele para orientar 
ao paciente, fica muito mais difícil. (Antonio, 
gestor e profissional de saúde). 

Bonet (2004) mostrou que mesmo que haja 
um esforço dos profissionais em se preocu-
par com o paciente, é mais comum que sigam 
o modelo da biomedicina que tem como foco 
a doença. De forma parecida, Santos (2007) 
observou o imperativo do cuidado do vírus. 
Na pesquisa realizada, também se observou 
que a solicitação de exames e diagnósti-
co de doenças suplanta a compreensão do 
modo de vida do paciente, o significado de 
suas experiências de vida e o contexto do 
seu tratamento. Para alguns profissionais de 
saúde ouvidos na pesquisa, essa discussão 
sobre o cuidado ofertado pelos profissionais 
de saúde aos pacientes levanta um ponto 
importante: a fragilidade da formação aca-
dêmica, sinalizada inclusive pelos próprios 
médicos. Silva et al. (2015) sugerem aos pa-
cientes e equipe profissional que encontrem 
nos serviços de saúde espaços de acolhimen-
to, tendo em vista que a relação paciente e 
equipe profissional é um processo relacio-
nal e deve considerar suas subjetividades. 
Nesse sentido, o cuidado deveria considerar 
o paciente como um todo, sem focar apenas 
o cuidado do vírus HIV, como também 
mostrou Santos (2007).

Durante a pesquisa, o medicamento an-
tirretroviral foi mencionado com destaque 
tanto pelos pacientes que a utilizavam como 
por aqueles que não tinham indicação para 

uso. Apesar do reconhecimento de sua po-
tência, os pacientes entrevistados expressa-
ram inúmeras dificuldades em relação aos 
seus efeitos colaterais diante do uso pro-
longado, bem como medo do agravamento 
da doença. Considerando as diretrizes de 
tratamento médico disponibilizadas pelo 
Ministério da Saúde à época da pesquisa, 
nem todos os pacientes infectados pelo vírus 
HIV precisavam usar medicação, mas pre-
cisariam ser acompanhados regularmente 
por meio de consultas e exames. Observa-se 
que, em geral, os esforços dos pacientes para 
a busca por serviços de saúde e/ou cuidados 
profissionais se apresentaram de modo mais 
esporádico nesse período dito ‘assintomáti-
co’. Os pacientes não compareciam às con-
sultas e nem realizavam exames de rotina 
com frequência porque ‘se sentiam bem’. 

O recebimento da prescrição para o uso 
do medicamento antirretroviral costuma 
ser um momento crítico para os sujeitos. Há 
nesse momento necessidade de reorganiza-
ção do cotidiano, gerenciamento da tomada 
dos remédios obedecendo a horários, doses 
certas, preocupação com o sigilo, efeitos co-
laterais do medicamento e outras. Essas mu-
danças dialogam com um quadro maior de 
referência, que situa os sujeitos em termos de 
pertencimento social, estilo de vida e capital 
simbólico. A nova informação implica a as-
similação de uma nova condição, um novo 
saber sobre si que para alguns dos informan-
tes significou a confirmação da condição de 
doente de Aids e morte eminente, mesmo 
sem apresentar sintomas (MAKSUD, 2009). O 
medo dos pacientes vivenciarem situações 
de preconceito e discriminação leva alguns 
a silenciarem diante das famílias e amigos 
sobre qualquer circunstância que envolva o 
seu tratamento. O tratamento do HIV/Aids 
pode gerar modelos explicativos distintos 
para um e outro grupo. Nem sempre pacien-
tes e profissionais de saúde partilham das 
mesmas crenças e concepções em relação à 
doença e ao tratamento, de tal forma que se 
alcance uma relação de negociação. 
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Deixando o serviço de saúde

O abandono do tratamento, embora seja 
prática recorrente, não é um assunto muito 
discutido entre os profissionais de saúde. No 
cotidiano, os profissionais produzem infor-
mações (prontuários, banco de dados para 
controle do acesso ao medicamento antirre-
troviral, consulta) que poderiam ajudar a dis-
cussão sobre esse tema e alavancar propostas 
de intervenção. Todavia a variedade de in-
formações produzida acaba subutilizada: um 
ou outro profissional tenta se aproximar do 
tema por intermédio de iniciativas incipien-
tes, revelando mais um esforço pessoal do 
que uma estratégia do serviço.

De forma geral, os relatos dos pacientes 
entrevistados convergem para uma questão 
importante: a inexistência de proposta sistema-
tizada para acolher pacientes com má adesão 
ao tratamento e prevenção do abandono. 

A decisão de abandonar o tratamento 
parece ter sido difícil para os entrevistados. 
Todos, sem exceção, não discutiram com 
familiares, amigos e conhecidos, tampouco 
com o médico, sua decisão de abandonar 
o tratamento. Temiam ser pressionados 
para retornarem ao tratamento: “Mentia. A 
família e os amigos perguntavam se eu apa-
nhava os remédios, respondia que sim, mas 
tinha abandonado” (Leonardo, 49 anos, soro-
positivo desde 2005, abandonou o tratamen-
to no mês de outubro/2011, retornando em 
setembro/2012 após dois meses internado 
no Hospital Miguel Couto).

Por outro lado, a perspectiva de ter sua 
doença conhecida publicamente expõe o pa-
ciente ao medo de ser discriminado e sofrer 
preconceito, e, consequentemente, os leva a 
buscar estratégias para as interações cotidia-
nas, como mostram Silva et al. (2015). Os va-
riados relatos dos entrevistados mostraram 
outros fatores que contribuem para o aban-
dono do tratamento, a partir de suas lentes, 
tais como: falta de apoio emocional e finan-
ceiro das famílias, a não aceitação da doença 
Aids, efeitos colaterais dos antirretrovirais, a 

quantidade de comprimidos ingeridos dia-
riamente, a periodicidade das consultas, o 
estigma da doença Aids, o medo da morte, 
depressão e influência de más amizades. 
Ademais, ao contrário do que as orientações 
médicas poderiam supor, há, segundo os en-
trevistados, benefícios para aqueles que de-
cidiram suspender seu tratamento. 

Essa sumida me faz um pouco esquecer. Vir fa-
zer exame, lembra que sou soropositivo, lembra 
que vou ficar doente. O abandono pode não fazer 
bem fisiologicamente, mais psicologicamente, 
faz. (Irlan, 31 anos, abandonou o tratamento 
por diversas vezes ao longo de oito anos).

Durante o período de abandono do tra-
tamento, Irlan e outros entrevistados de-
dicaram parte do tempo na tentativa de 
reaproximação dos familiares, investiram 
na troca de emprego, na prática de atividade 
física e outros. Percebe-se que as situações 
descritas passam longe do cenário de uma 
pessoa adoecida. Essa constatação também 
foi encontrada no trabalho de Gonçalves et al. 
(1999) sobre adesão à terapêutica da tuberculo-
se (TB) em Pelotas (RS). Os autores mostram 
que o ‘papel’ desempenhado na maior parte 
da vida dos indivíduos que abandonaram o 
tratamento para TB não foi o de ‘doente’. 

Nos percursos relatados pelos entrevistados 
durante o período de abandono do tratamento, 
foram raros os momentos em que estes exter-
naram necessidades de saúde que precisaram 
de intervenção do profissional de saúde. Nos 
casos em que isso ocorreu, foram situações 
pontuais que o próprio paciente resolveu com 
cuidados do seu próprio repertório. 

Retornando ao serviço de saúde

Os dados evidenciaram que a iniciativa de 
fazer contato com paciente em abandono do 
tratamento por telefone ou mesmo por ae-
rograma para saber notícias e estimular seu 
retorno não tem sido uma prática dos pro-
fissionais do serviço pesquisado. A ‘busca de 
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faltosos’ é uma estratégia recomendada pelo 
Ministério da Saúde, no entanto nenhum dos 
informantes da pesquisa recebeu contato 
do serviço dessa natureza. Somente uma 
paciente que na época havia abandonado 
também o tratamento de Tuberculose (TB) 
foi procurada pelo serviço. É importante 
destacar que, no serviço de saúde pesquisa-
do, o tratamento de TB é o único programa 
que tem orientação diferenciada no tocante 
à busca de pacientes em abandono: um pro-
fissional é designado para monitoramento 
do programa, acionando o agente de saúde 
para contatar os pacientes faltosos. O estudo 
realizado por Silva et al. (2015) sobre comor-
bidade TB/HIV faz referência à importância 
atribuída pelos pacientes ao apoio recebido 
do serviço de saúde. Nesse sentido, quando 
a paciente entrevistada lembra do chamado 
para retorno ao serviço/tratamento, fica 
também evidenciado seu reconhecimento 
pelas ações realizadas pela equipe de saúde.

O ambulatório de HIV/Aids onde os pa-
cientes eram atendidos antes de abandona-
rem o tratamento é o local procurado em caso 
de decisão de retorno aos cuidados de saúde. 
Quando se dá, este retorno passa, paradoxal-
mente, pelo processo de agravamento do seu 
quadro de saúde. Todos os oito pacientes da 
pesquisa retornaram adoecidos ao serviço 
de saúde buscando agendar consulta para 
tratamento (sete pacientes compareceram à 
consulta agendada). Como a maioria das en-
trevistas para a pesquisa ocorreu no próprio 
ambulatório, foi possível observar um certo 
sentimento de ansiedade dos pacientes para 
o encontro com a médica infectologista. 

Observou-se que o reencontro dos pa-
cientes que haviam abandonado o tratamen-
to com a infectologista – após a decisão de 
retomá-lo – era carregado de tensão. Todos 
os pacientes tinham em mente que ‘levariam 
uma bronca’ da profissional de saúde por 
terem se ausentado do tratamento. 

Eu nunca levei o tratamento a sério. Às vezes não 
acredito, eu até queria fazer novo exame. Quando 

se está bem, come, trabalha tem disposição você 
não tá nem aí, é difícil pensar. Para a médica, 
ela só fala que tem que tomar remédio. Comecei 
tomar o remédio da Aids e o da tuberculose. No 
início foi difícil, tomava oito comprimidos, depois 
foi diminuindo, fiquei com quatro. À medida que 
melhorava, comecei por minha conta a diminuir 
a quantidade e depois tinha dia que esquecia 
mesmo. Distraía com o trabalho, e a hora do 
remédio passava. Parei com o remédio e não 
voltei para consulta. No fundo a gente sabe que 
o vírus que está dentro da gente é uma bomba 
relógio. Voltei, é a segunda vez que abandono e 
volto. Fico com medo. Eu sei que a qualquer hora 
a gente pode adoecer, ter que ficar internado e 
morrer. A pressão está dentro da gente, isso 
atormenta e não diz respeito a ninguém, somente 
a mim. (Leonardo, paciente em abandono do 
tratamento pela segunda vez há 10 meses).

Na fala de Leonardo, reconhecem-se 
elementos que dão significado à sua expe-
riência de estar soropositivo e que consti-
tuem sinal de alerta para o profissional de 
saúde investir em estratégias para prevenir 
a descontinuidade do tratamento (CARDOSO; 

ARRUDA, 2005). A fala da infectologista revela 
sua reação diante dos pacientes considera-
dos em situação de abandono do tratamento 
pelo serviço e confirma a preocupação dos 
pacientes entrevistados:

Quem morre de medo de mim, é porque tá de-
vendo. Todos eles ficam com o rabinho entre as 
pernas, porque os que abandonaram o tratamen-
to são aqueles que mais levaram broncas. Eles 
têm tratamento e não querem. Tem hora que sou 
muito dura, tem hora que eu esculacho. (Dora, 
médica infectologista).

Essa postura da profissional de saúde, 
contudo, era entendida de diferentes formas 
pelos pacientes. Para alguns, pareceu pouco 
amistosa, afirmando a pouca escuta da infec-
tologista para o que pensa e sente o paciente. 
Para outros, significava empenho em diag-
nosticar e tratar o mal-estar que lhes afligia. 
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Considerando a subjetividade das pessoas e 
a complexidade do vivenciar o HIV/Aids, os 
sentimentos que afloram tanto nos pacien-
tes como nos profissionais de saúde muitas 
vezes determinam a forma de agir e reagir 
às situações. É dessa forma que a postura 
austera da infectologista é rechaçada por 
alguns pacientes enquanto para outros, sua 
‘bronca’ é entendida como preocupação e 
cuidado com o paciente que não cumpre sua 
responsabilidade com o tratamento.

No decorrer dos itinerários terapêuti-
cos dos pacientes, é possível afirmar que as 
pessoas tomam suas decisões e criam formas 
próprias para administrar os riscos. Em 
várias narrativas, constataram-se pacientes 
por conta própria diminuírem a dosagem 
da medicação prescrita, faltar à consulta e 
não realizar exames solicitados, entre outras 
estratégias. Os estudos sobre adesão ao tra-
tamento do HIV/Aids sinalizam vários obs-
táculos, como: contradições, distanciamento 
e negação do paciente em aceitar o diagnós-
tico de HIV/Aids (SILVA ET AL., 2015).

O retorno ao serviço após o período do 
abandono é marcado por histórias que trazem 
a percepção dos informantes sobre o viver 
com HIV em diferentes espaços da vida e di-
ferentes formas de lidar com as situações que 
foram sendo apresentadas ao longo do percur-
so. Observando por essa perspectiva, a fala de 
Leonardo é exemplar e ajuda a inferir que em 
suas idas e vindas construiu um vínculo frágil 
com seu tratamento, mas de certa forma vem 
aprendendo a monitorar-se quando avalia que 
estar bem é manter-se bem-disposto e traba-
lhando. Cabe evidenciar que Leonardo foi o 
único informante que se manteve em abando-
no do tratamento até o momento que se esteve 
no campo de pesquisa. A compreensão sobre 
sua doença e sobre o tratamento se revela na 
analogia que faz entre a previsão do tempo e 
as condições de saúde: “a senhora quando está 
um dia bonito, com sol, a senhora se preocupa em 
carregar guarda-chuva? Claro que não, não vai 
chover!” (Leonardo, paciente em abandono do 
tratamento pela segunda vez há 10 meses).

Por outro lado, os profissionais de saúde 
desse serviço também mostram suas fragi-
lidades quando reconhecem que sua forma-
ção acadêmica não prepara para as situações 
complexas que envolvem o cuidar do pacien-
te com HIV/Aids. Além disso, questões asso-
ciadas à gestão também são pontuadas pelos 
profissionais: agenda lotada, falta de tempo, 
estrutura deficiente com número reduzido 
de consultórios, pouco espaço, ventilação 
inadequada, número de profissionais insu-
ficiente etc. são exemplos acionados como 
justificativa para gerenciar situações de 
crise, limitando-se a ‘apagar incêndio’. Nesse 
sentido, o cuidado ao paciente que retorna 
após o abandono passa por essas representa-
ções, como pode-se ver abaixo. 

Interfere principalmente quando o paciente é an-
tigo que você já tem uma relação. Você fica preo-
cupada. Interfere porque depois ele volta doente, 
a maioria não volta bem, só quando está doen-
te, porque está doente. Então, atendimento sem 
hora marcada, urgência, preocupação. Não tem 
local para internação, se você precisar. Não tem 
para onde encaminhar. Eu tenho que dar conta da 
emergência aqui dentro. A rede não me dá am-
paro para fazer internação num serviço adequa-
do. Então isso me estressa, me estressa demais. 
(Dora, Médica Infectologista).

Algumas dificuldades sinalizadas no 
cotidiano profissional se constituíram em 
obstáculos vivenciados na trajetória dos pa-
cientes, no entanto estes, ao decidirem retor-
nar ao tratamento, de algum modo, buscaram 
reconstituir seu vínculo com o tratamento 
médico e com o serviço de saúde. Nesse 
contexto, parece que as circunstâncias e as 
necessidades do paciente vão direcionan-
do seu engajamento novamente ao serviço, 
retomando e criando novos vínculos com a 
equipe profissional. A literatura disponível 
sobre a temática evidencia um esforço do 
‘paciente não aderente ao tratamento’ para 
se adaptar às exigências da condição soro-
positiva, porém, esse esforço nem sempre 
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é bem-sucedido. Portanto, como mostram 
Cardoso e Arruda (2004), ao oscilar períodos 
de adesão e não adesão, esses pacientes de-
nunciam o modo instável e provisório, bem 
como os desafios, da rotina de um tratamen-
to para o HIV/Aids (CARDOSO; ARRUDA, 2005).

Conclusões

O conceito de itinerário terapêutico contri-
buiu para evidenciar uma série de lacunas 
do serviço de saúde que parecem dificultar 
a oferta de um cuidado integral. Possibilitou 
ainda apreender dados que mostram como os 
pacientes vivem e convivem com HIV/Aids 
em seu cotidiano, a quem e como recorrem 
para ter resolutividade em suas demandas, e 
de quais recursos dispõem para concretizar o 
seu direito à saúde. As experiências descritas 
confirmam a complexidade do tema abando-
no do tratamento e a necessidade de siste-
matizar cuidados de saúde tanto nas práticas 
terapêuticas dos profissionais como no per-
curso terapêutico percorrido pelos pacientes. 

Os resultados da pesquisa chamam 
atenção para a importância da valorização 
do protagonismo do paciente no tratamento. 
Quando estimulados a falar acerca de suas 
expectativas em relação ao atendimento 
ofertado no serviço de saúde, muitos as-
pectos relacionados com os novos hábitos 
adquiridos no período de abandono do tra-
tamento, como prática de exercício físico 
e mudança de emprego, vieram à tona. A 
análise dessas informações e dados revelam 
que a valorização de práticas de autocuidado 
é um ponto a ser sublinhado. Por outro lado, 

não se conseguiu visualizar na fala dos en-
trevistados referências sobre engajamento 
social e político visando influenciar a qua-
lidade da atenção nos serviços de saúde. 
Assim, entende-se que as críticas direcio-
nadas à equipe de saúde e ao serviço se 
constituíram apenas como desabafo dos 
pacientes. É possível também pensar a fra-
gilidade dos profissionais de saúde diante 
do reconhecimento de tais limitações e 
desafios. O ambulatório de HIV/Aids é um 
espaço de atendimento contínuo e pro-
longado, e, por esse motivo, ao lidarem no 
cotidiano com as circunstâncias ligadas ao 
viver com HIV/Aids, os profissionais de 
saúde podem ser levados a situações de 
desgaste emocional e adoecimento. 

Ao considerar todos esses aspectos, e para 
superar possíveis desafios, recomenda-se 
aos gestores e serviços, portanto, especial 
atenção no que concerne à qualificação da 
equipe profissional em dois pontos: 1) es-
pecificidades no cuidado aos pacientes con-
siderados mais vulneráveis e 2) atividades 
gerenciais de ‘busca ativa’ dos serviços aos 
pacientes considerados faltosos.

Conclui-se, por fim, que a construção desse 
fato – o ‘abandono do tratamento’ –, tal como 
apreendido pela pesquisa, extrapola sobrema-
neira as diretrizes preconizadas pelos docu-
mentos oficiais acerca da ‘falta de adesão’. 
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RESUMO Regulamentações sanitárias para crianças e lactentes buscam controlar estratégias 
mercadológicas que estimulam o consumo de certos produtos. Na investigação realizada em 
pontos de venda, verificou-se heterogeneidade na frequência de falhas na rotulagem de bicos, 
chupetas e mamadeiras em várias marcas. Deficiências nas informações sobre o controle de 
fabricação e os aspectos de proteção ao aleitamento natural indicam uma conduta intencional 
das marcas líderes para a manutenção dessa situação, que pode ser agravada pela falta de 
monitoramento periódico da rotulagem e promoção comercial pela vigilância sanitária, im-
plicando risco de desmame precoce e outros problemas de saúde durante a primeira infância.

PALAVRAS-CHAVE Controle de qualidade. Chupetas. Mamadeiras. Rotulagem de produtos. 
Vigilância sanitária.

ABSTRACT Sanitary regulations for infants and nurslings seek to control marketing strategies 
that stimulate the consumption of certain products. In the investigation carried out at points 
of sale, we verified heterogeneity in the frequency of failures in the labeling of nozzles, pacifiers 
and nursing bottles in several brands. Deficiency in information on manufacturing control and 
aspects of breastfeeding protection indicates intentional conduct of the leading brands for the 
maintenance of such situation, which may be aggravated by the lack of periodic monitoring of the 
labeling and commercial promotion by health surveillance, implying risk of early weaning and 
other health problems during early childhood.

KEYWORDS Quality control. Pacifiers. Nursing bottles. Product labeling. Health surveillance.
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Introdução

Evidências científicas apontam que o alei-
tamento materno é a fonte de nutrição ideal 
para o bebê até os 2 anos de idade (WHO, 

2007; SALIBA ET AL., 2008; ALBUQUERQUE ET AL., 2010). O 
desmame precoce sofre influência das práticas 
e estratégias mercadológicas de estímulo ao 
consumo de produtos industrializados, acar-
retando aumento de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) e seus fatores de risco 
(BURLANDY ET AL., 2016). Entre eles, está a inclusão 
de hábitos bucais deletérios como a sucção de 
chupeta, que originam problemas para o de-
senvolvimento maxilofacial (GIMENEZ ET AL., 2008). 

Inconformidades nas rotulagens de bicos 
artificiais e mamadeiras são obstáculos para 
escolha mais consciente do consumidor. 
Isso decorre do conflito natural entre inte-
resses privados por aumento contínuo do 
lucro e ações governamentais para proteção 
e promoção à saúde (BURLANDY ET AL., 2016). O 
controle desses riscos é feito pela aplicação 
de códigos internacionais e normas para 
vigilância tanto dos alimentos artificiais 
quanto de bicos, mamadeiras e chupetas que 
concorrem diretamente com o aleitamento 
materno exclusivo (MONTEIRO, 2006). 

 A Norma Brasileira para Comercialização 
de Alimentos para Lactentes e Crianças 
de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 
Mamadeiras (NBCAL) (ANVISA, 2002A, 2002B, 2002C; 

PAULA; CHAGAS; RAMOS, 2010) se constitui em um di-
ferencial na América Latina e Caribe. Apenas 
outros seis países (Costa Rica, Guatemala, 
Panamá, Peru, República Dominicana e 
Venezuela) têm legislação similar contem-
plando integralmente o controle na comercia-
lização de substitutos do leite materno e bicos 
artificiais. No restante, o controle permane-
ceu voluntário (Chile, Equador) ou parcial 
(Argentina, Colômbia, Cuba, México, Paraguai) 
sobre aspectos pontuais do código internacio-
nal relacionado com o assunto, mas sem gerar 
regulamentação própria (WHO, 2007; MONTEIRO, 

2006; BURLANDY ET AL., 2016).

A atualização da NBCAL, por meio 

de resoluções da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2001/2002, 
melhorou a clareza e interpretação do texto 
original dificultando a impunidade por parte 
da indústria (MONTEIRO, 2006). O acréscimo da 
obrigatoriedade de mensagens de advertên-
cia tanto na rotulagem quanto na promoção 
comercial, e da competência para fiscalizar 
e penalizar infratores, busca o cumprimento 
dessa legislação (MONTEIRO, 2006; ANVISA, 2002B).

Albuquerque et al. (2010), contudo, veri-
ficaram resistência da indústria na adoção 
das alterações estabelecidas pela norma para 
comercialização e propaganda de produtos 
adversários à amamentação. Desse modo, 
torna-se necessária a investigação da ro-
tulagem e da promoção comercial dos pro-
dutos inseridos na NBCAL pela utilização 
expressiva desses artefatos pela população 
menor de 1 ano de idade, principalmente nas 
últimas décadas (ALBUQUERQUE ET AL., 2010). 

Ainda não está suficientemente claro se 
as rotulagens dos produtos comercializados 
sob o escopo da NBCAL possuem informa-
ções adequadas para os consumidores.

Nas drogarias e supermercados de dife-
rentes municípios, verificaram-se percen-
tuais significativos desses problemas, pois 
fabricantes e profissionais responsáveis 
por esses locais favorecem o consumo in-
consciente, sustentado com informações 
tendenciosas e fomentado pela existência 
de bonificação sobre resultados nas vendas 
(PAULA; CHAGAS; RAMOS, 2010; SILVA; VIEIRA, 2004). 

Dessa forma, o presente estudo teve como 
objetivo investigar os padrões de rotulagem 
e a promoção comercial das marcas de ma-
madeiras, bicos e chupetas expostas à venda 
em supermercados e drogarias em um mu-
nicípio de médio porte no interior do estado 
de São Paulo.

Material e métodos 

Trata-se de estudo exploratório-descritivo 
de produtos para lactentes sujeitos a controle 
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sanitário, envolvendo dois grupos distintos 
de estabelecimentos comerciais distribuídos 
pela cidade de Piracicaba (SP). Esse cenário 
se justifica dada a influência exercida pelo 
município e seu setor de serviços na eco-
nomia e potencial de consumo regional, o 
alto Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) (0,785) e a participação 
no grupo de municípios com nível elevado de 
riqueza e bons indicadores sociais (SEADE, 2015).

O plano amostral inicial considerou a 
situação de maior probabilidade de erro 
(p=0,50) e intervalo de confiança de +/- 
5%, estimando-se a participação de 71 su-
permercados e 112 drogarias. Contudo, 
inconsistências durante cruzamento entre 
bases de dados do Sistema Informatizado 
da Vigilância Sanitária municipal (Sivisa) e 
do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) acarretaram exclusão prévia de 16 
supermercados e 36 drogarias antes mesmo 
da coleta dos dados.

Desse modo, todos os estabelecimentos 
com cadastro correto, ativo e endereços 
atualizados pelos órgãos oficiais tornaram-
-se elegíveis, além do acréscimo de critério 
de reposição para participação. Caso fosse 

verificado no local o enceramento das ativi-
dades ou mudança de endereço, outra dro-
garia ou supermercado em um raio de 200 
metros de distância em todas as direções 
seria abordado para inclusão neste estudo.

Um formulário baseado em modelos da 
International Baby Food Action (IBFAN BRASIL, 

2007) ou Rede Internacional de Proteção 
pelo Direito de Amamentar – e inspirado 
na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 
Anvisa nº 221/02 ( figura 1) – foi utilizado 
para análise dos produtos estudados durante 
o mês de agosto de 2012. Esse instrumento 
abrange quatro dimensões: caracterização 
do estabelecimento (itens 1 a 4); informa-
ções sobre o rótulo, uso correto e seguro do 
produto comercializado (itens 5 a 19); infor-
mações sobre as estratégias para promoção 
comercial nos locais de venda (itens 20 a 23) 
e identificação das marcas comerciais dispo-
níveis (item 24).

Para mensuração do volume aceitável de 
desvios de qualidade por lote, adotou-se o 
previsto no item 4.5 da RDC nº 221/02; e, 
para tabulação dos dados e cálculo das fre-
quências, utilizou-se o programa Microsoft 
Excel® (Versão 2010).
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Figura 1. Formulário para coleta de dados nos estabelecimentos comerciais

 Fonte: Elaboração própria.

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO  DE
BICOS, MAMADEIRAS E CHUPETAS 

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO
1. TIPO (Drogaria – 1 / Supermercado – 2): ____

2. ORGANIZAÇÃO (Rede ou Franquia  - 1 / Individual – 2): ____ 

3. REGIÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADO (Centro -1 / Norte – 2/ Sul – 3/ Leste – 4/ Oeste -5): ____
4. PRODUTOS INFANTIS COMERCIALIZADOS: Bicos – B ____ / Mamadeiras – M ____ / Chupetas – C ____

CÓDIGOS DE PREENCHIMENTO: 0 – NÃO COMERCIALIZA / 1 – SIM / 2 - NÃO

INFORMAÇÕES SOBRE O(S) RÓTULO(S) DO(S) PRODUTO(S) COMERCIALIZADO(S)

5. Contém informações corretas, claras, em língua portuguesa e letras legíveis ( mínimo 1 mm) B ____ M ____  C ____

6. Contém identificação do fabricante, importador ou distribuidor? B ____ M ____  C ____

7. Contém identificação do lote de fabricação? B ____ M ____  C ____

Contém informações quanto ao uso CORRETO e SEGURO em relação a:

8. Colocação do produto em água fervente por 5 minutos antes do uso?                                                B ____ M ____  C ____

9. Proibição de laços e fitas para fixação ao pescoço prevenindo acidentes (estrangulamento)? B ____ M ____  C ____

10. Advertência para verificação de danos ( rasgo, perfuração) no produto antes de cada uso?                B ____ M ____  C ____

11. Proibição quanto à alterações nos produtos ( furos maiores nos bicos) prevenindo asfixia?                B ____ M ____  C ____

12. Proibição de imersão (bicos, chupetas) em substâncias doces para prevenção de cáries? B ____ M ____  C ____

13. Advertência para o uso do produto (mamadeira) somente sob supervisão constante de adulto? B ____ M ____  C ____

14. Orientações para guarda da embalagem e / ou rótulo do produto para eventuais consultas? B ____ M ____  C ____

15. Contém frases de advertência preconizadas pelo Ministério da Saúde no(s) painel(is) do produto? B ____ M ____  C ____

16. Contém frase de advertência em moldura legível, fácil visualização, cores contrastantes e com 
caracteres idênticos à designação de venda do produto?

B ____ M ____  C ____

17. Contém rótulo isento de fotos, imagens de crianças ou ilustrações humanizadas? B ____ M ____  C ____

18. Contém rótulo isento de frases ou expressões que sugiram benefícios iguais ou superiores a 
amamentação ou ser o produto apropriado ao uso infantil?

B ____ M ____  C ____

19. Contém rótulo com informações que possam induzir falso conceito de vantagem ou segurança? B ____ M ____  C ____

INFORMAÇÕES SOBRE PROMOÇÃO COMERCIAL NO ESTABELECIMENTO ( 1 – SIM / 2 – NÃO)

20. Existem exposições especiais na comercialização dos produtos? B ____ M ____  C ____

21. Existem cupons de desconto ou preço reduzido (oferta) para comercialização dos produtos? B ____ M ____  C ____

22. Existem prêmios ou brindes para comercialização dos produtos? B ____ M ____  C ____

23. Existem apresentações especiais para comercialização dos produtos? B ____ M ____  C ____

24. MARCAS COMERCIALIZADAS NO ESTABELECIMENTO

BICOS: _______________________________________________________________________________________

CHUPETAS: __________________________________________________________________________________

MAMADEIRAS: _______________________________________________________________________________
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Um único avaliador, capacitado em moni-
toramentos da NBCAL, coletou os dados após 
estudo piloto com 10 estabelecimentos para 
testar e corrigir possíveis falhas. Durante essa 
etapa preparatória, identificou-se necessidade 
de reprodução no restante da ficha dos mesmos 
campos para preenchimento adotados no item 
quatro ( figura 1). A adequação permitiu maior 
rapidez e ritmo no registro de cada exemplar 
avaliado, diferindo um pouco nos itens 9, 11 e 13 
por não se aplicarem a todos os produtos.

O critério de escolha entre marcas em 
cada local considerou se havia: uma mesma 
marca para os três produtos; a existência 
de uma marca ‘nova’ ou ‘ainda não avaliada’ 
entre eles; a alternância para prevenção de 
repetição e concentração em determinada 
marca e o tipo de embalagem do produto.

O estudo foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp) 
e dispensado por não envolver diretamen-
te pesquisa com seres humanos conforme 
Ofício CEP/FOP nº 006 /2011, bem como 
não recebeu suporte financeiro de agências 
de fomento à pesquisa, de órgãos governa-
mentais ou de instituições privadas relacio-
nadas com o objeto de pesquisa.

Resultados

A distribuição de supermercados e drogarias 
que fizeram parte do estudo é apresentada 
na figura 2. A amostra final contou com 166 
estabelecimentos participantes ocorrendo 
perdas em 7,1% das drogarias e em 12,6 % dos 
supermercados estimados na amostra. 

A região central do município concen-
trou o maior número de estabelecimentos 
em geral, situação oposta ao encontrado na 
região oeste. Sobre a forma de organização, 
ocorreu certo equilíbrio na distribuição entre 
as 62 drogarias de propriedade individual e 

outras 42 ligadas a redes ou franquias, prin-
cipalmente na região oeste. Essa situação 
se inverteu em relação aos supermercados 
nos quais predominaram redes ou franquias 
(54,8%) em relação aos estabelecimentos de 
propriedade individual (45,2%).

Figura 2. Distribuição espacial dos participantes por tipo de estabelecimento e região

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 1. Frequência de irregularidades na rotulagem, segundo RDC nº 221/02. Piracicaba, SP, 2012

Requisitos sanitários — Rótulos

Drogarias n (%) Supermercados n (%)

Bico (n=85)
Mamadeira 

(n = 87)
Chupeta 

(n=89)
Bico (n=28)

Mamadeira 
(n = 34)

Chupeta 
(n=38)

 *Informações corretas, claras, em língua portuguesa e 
letras legíveis.

9 (10,6) 2 (2,3) 9 (10,1) 6 (21,4) 5 (14,7) 7 (18,4)

*Identificação do fabricante, importador ou distribuidor. 1 (1,2) 1 (1,2) 3 (3,4) 1 (3,6) 1 (2,9) 2 (5,3)

*Identificação do lote de fabricação. 1 (1,2) 5 (5,7) 4 (4,5) 1 (3,6) 4 (11,8) 4 (10,5)

*Colocação do produto em água fervente por 5 min. 
antes de cada uso.

6 (7,0) 2 (2,3) 5 (5,6) 3 (10,7) 1 (2,9) 3 (7,9)

*Proibição de laços e fitas para prevenção de acidentes 
(estrangula mento).

* * 4 (4,5) * * 3 (7,9)

*Advertência para verificação de danos (rasgo, perfura-
ção) a cada uso.

4 (4,7) 1 (1,2) 5 (5,6) 2 (7,1) 1 (2,9) 2 (5,3)

*Proibição quanto a alterações nos produtos prevenindo 
asfixia.

5 (5,9) 2 (2,3) * 3 (10,7) 4 (11,8) *

*Proibição de imersão em substâncias doces para 
prevenção de cáries

9 (10,6) 2 (2,3) 4 (4,5) 3 (10,7) 4 (11,8) 2 (5,3)

*Advertência para uso do produto somente sob super-
visão constante de adulto.

7 (8,2) 1 (1,2) * 2 (7,1) 2 (5,9) *

*Orientação para guarda da embalagem e / ou rótulo 
para eventuais consultas. 

6 (7,0) 2 (2,3) 5 (5,6) 2 (7,1) 4 (11,8) 3 (7,9)

*Frases de advertência preconizadas pelo Ministério da 
Saúde no(s) painel(is).

79 (93,0) 83(95,4) 82 (92,1) 26 (92,9) 31 (97,1) 34 (89,5)

*Advertência em moldura legível, fácil visualização, 
cores contrastantes e em caracteres idênticos à desig-
nação de venda. 

5 (5,9) 5 (5,7) 8 (9,0) 4 (14,3) 7 (20,6) 6 (15,8)

*Rótulo isento de fotos, imagens de crianças ou ilustra-
ções humanizadas.

9 (10,6) 11 (12,6) 16 (18,0) 7 (25,0) 5 (14,7) 11 (28,9)

*Rótulo isento de frases ou expressões que sugiram 
benefícios iguais ou superiores  à  amamentação ou ser 
o produto apropriado ao uso infantil.

38 (44,7) 30 (34,5) 76 (85,4) 14 (50,0) 9 (26,5) 30 (79,0)

*Rótulo com informações que possam induzir falso 
conceito de vantagem ou segurança.

42 (49,4) 52 (59,8) 45 (50,6) 14 (50,0) 19 (55,9) 23 (60,5)

Fonte: Elaboração própria.

Os produtos infantis avaliados foram en-
contrados com maior frequência em droga-
rias, apresentando percentuais crescentes, 
respectivamente, para bicos (81,7%), ma-
madeiras (83,7%) e chupetas (85,6%). Nos 
supermercados, a oferta desses mesmos 

produtos foi bem menor (bicos – 46,8%, ma-
madeiras – 53,2% e chupetas – 61,3%), sendo 
a chupeta o produto mais comercializado.

Na tabela 1, estão discriminadas as ir-
regularidades presentes na rotulagem dos 
produtos.
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Esses resultados mostram discrepância 
importante entre o maior volume de produ-
tos comercializados por drogarias e a maior 
quantidade de irregularidades verificadas 
nos supermercados; assim como desperta 
maior atenção na distribuição dos problemas 
em cada produto e marca comercializada, 
além de distinção entre informações sobre 
fabricação em si daquelas envolvendo a pu-
blicidade feita diretamente nos rótulos.

Nos supermercados, constatou-se menor 
clareza, informações obrigatórias incomple-
tas ou pouco legíveis e falhas na instrução 
para higienização prévia de bicos e chupetas 
em relação às mamadeiras, exceto para iden-
tificação do lote de fabricação. Nesses locais, 
as proibições e advertências nos rótulos para 
prevenção de acidentes e problemas de saúde 
também apresentaram percentuais muito supe-
riores nas mamadeiras e bicos. Outro item que 
apresentou diferenças apenas nas mamadeiras 
foi orientação para guarda de embalagem.

 Nas drogarias, uma frequência menor de 

irregularidades sobre instruções de uso inse-
ridas na rotulagem pode ter associação com 
o maior controle sanitário realizado por di-
ferentes órgãos oficiais de fiscalização sobre 
esses estabelecimentos e fabricantes.

Outros achados relevantes dizem respeito 
aos mecanismos para monitoramento e con-
trole da propaganda e marketing nos rótulos. 
Cerca de metade dos bicos e mamadeiras 
desrespeitaram restrições no layout, proibi-
ções no uso de imagens e textos tendenciosos 
nos rótulos, situação agravada nos resultados 
encontrados para chupetas. A questão mais 
crítica envolveu omissões na reprodução 
das frases preconizadas pelo Ministério da 
Saúde que advertem sobre prejuízos à fala e 
à dentição da criança por uso prolongado de 
bicos, mamadeiras e chupetas.

As irregularidades nas estratégias pro-
mocionais adotadas por drogarias e super-
mercados para potencializar a venda dos 
produtos são apresentadas na tabela 2. 

Havia publicidade ostensiva em 

aproximadamente dois terços das drogarias 
e em metade dos supermercados, feita prio-
ritariamente por meio de exposições espe-
ciais e, principalmente, nas redes e franquias. 
Os produtos estavam posicionados próximos 

às entradas ou caixas dos estabelecimentos, 
frequentemente associados a displays forne-
cidos pelos fabricantes.

 A existência de ofertas e brindes repre-
sentou estratégia auxiliar na promoção 

Tabela 2. Violações na promoção comercial por estabelecimento conforme RDC nº 221/02. Piracicaba, SP, 2012

Requisitos sanitários — promoção comercial nos 
estabelecimentos

Frequência (%)

Drogarias n (%) Supermercados n (%)

Rede Individual Rede Individual

* Existem exposições especiais na comercialização dos 
produtos

23 (54,8) 38 (61,3) 17 (50,0) 9 (32,1)

* Existem ofertas (cupons ou preço menor) para comer-
cialização dos produtos

13 (31,0) 31 (50,0) 15 (44,1) 7 (25,0)

* Existem prêmios ou brindes para a comercialização 
dos produtos

13 (31,0) 31 (50,0) 15 (44,1) 7 (25,0)

* Existem apresentações especiais para a comercializa-
ção dos produtos

17 (40,5) 32 (52,0) 12 (35,3) 8 (28,5)

n 42 (100,0) 62 (100,0)    34 (100,0) 28 (100,0)

Fonte: Elaboração própria.
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comercial nos estabelecimentos, com pre-
domínio nas drogarias de propriedade in-
dividual. As apresentações especiais estão 
vinculadas especificamente a kits con-
tendo várias mamadeiras em uma mesma 
embalagem.

Na tabela 3, são descritas as irregularida-
des presentes nas marcas de bicos infantis e 
mamadeiras (19) e chupetas (24) encontra-
das em Piracicaba na época da pesquisa.

Marcas tradicionais e comercializadas na-
cionalmente como Lillo®, Kuka® e Neopan® 
monopolizam a presença nos pontos de 
venda, sendo lideradas pela marca Lolly®. 
Juntas, alcançam patamares próximos a 
44% dos bicos, 56% das mamadeiras e 46% 
das chupetas expostos à venda nos estabe-
lecimentos participantes. Ainda com linha 
completa de produtos, foram encontradas 
três marcas importadas: Avent®, MAM® e 
NUK®, comercializadas exclusivamente nas 
grandes redes de supermercados e drogarias.

Para as marcas Anplas®, Baby Paco®, 

Baby Pop®, Ideatex Baby®, Jolly®, Mimosa®, 
Pituca®, Pupy® e Primo®, não foi encontrada 
linha completa de produtos (apenas bicos ou 
chupetas). Seus pontos de venda limitaram-
-se entre um e dois, principalmente drogarias 
pequenas (de propriedade individual), e sua 
atuação conjunta foi muito menos expres-
siva que a verificada nas marcas tradicio-
nais. A marca Kitstar® teve comportamento 
similar (não possui linha completa de pro-
dutos), mas sendo avaliada somente quanto 
a mamadeiras e bicos.

As demais marcas comerciais encontra-
das – Baby Go®, Cefisa®, FLY®, Mamy®, New 
Baby®, Nina Baby®, Ninet®, Pepeta® e Petita® – 
constituem grupo muito heterogêneo. A linha 
de produtos fabricados, locais de venda onde 
foram encontrados e sua influência individual 
variaram bastante, o que pode indicar serem 
marcas ainda em busca de espaço em um 
mercado acirradamente competitivo.

Tabela 3. Irregularidades por marca comercial e conforme produto avaliado. Piracicaba, SP, 2012

Marca® Requisito irregular

Produtos

Bico (n=113)
Mamadeira 

(n=121)
Chupeta 
(n=127)

Anplas 5,19 1 0 1

Avent 8,10,11,12,13,14, 15,19 1 1 1

Baby Go 15,18,19 2 5 3

Baby Paco 7,16,18,19 0 0 1

Baby Pop 5,6,7,8,9,10,12,14,15,16 0 0 1

Cefisa 5,8,12,13,15,17,18,19 9 3 2

Ideatex / Baby 15,19 0 0 1

Fly 15,18,19 2 2 0

Jolly 12,16,19 1 0 0

Kuka 7*,15,18,19 16 18 19

Lillo 15,18,19 22 28 21

Lolly 5,6*,8*10*,11*,12*,14*,15,16,17*,18,19 25 26 31

Mam 8,9,10,11,12,13,14,15,18,19 2 4 3

Mamy 5, 15,18,19 1 4 2

Mimosa 15,17,18,19 1 0 1
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Discussão

O presente estudo investigou as irregula-
ridades sanitárias na promoção comercial 
e nos rótulos de produtos para lactentes 
comercializados e um município de médio 
porte e suas possíveis implicações para a 
saúde materno-infantil.

Segundo Burlandy et al. (2016), o lucro é 
um fim intrínseco do setor privado, inde-
pendentemente do porte das empresas, do 
tipo de propriedade ou do grau de forma-
lização. Afirmam, ainda, que suas práticas 
comerciais se referem tanto às atividades 
‘fim’ (promoção das vendas e consumo de 
produtos) quanto às questões políticas; por 
exemplo, o bloqueio de medidas governa-
mentais potencialmente contrárias aos seus 
interesses corporativos.

Investigação realizada na região nordeste 
do Brasil sobre a prevalência do uso de bicos 
artificiais por lactentes (n = 1357) constatou 
que 60,7% delas utilizavam esse produto, e 
outras 40,9% utilizavam chupetas (NUNES ET 

AL., 2012). Ademais, os autores verificaram que 
havia um grande estímulo ao consumo desses 

produtos de puericultura na região, fato este 
que pode ter apresentado grande impacto na 
frequência da utilização da mamadeira nessa 
população (NUNES ET AL., 2012).

O impacto do uso desses produtos na 
saúde bucal das crianças ainda é contro-
verso. Abreu et al. (2016) advertem sobre a 
pouca discussão existente na literatura, até 
o momento, enfocando as associações entre 
hábitos bucais e má-oclusão nas dentições 
mista e permanente. Em uma revisão siste-
mática recente envolvendo estudos epide-
miológicos, os autores concluíram não ser 
possível evidenciar uma associação entre 
amamentação, uso da mamadeira e má-oclu-
são. Tal achado decorreu da insuficiência 
de estudos com elevada qualidade metodo-
lógica para testar essas hipóteses, ou seja, 
que apresentavam desenhos longitudinais e 
melhor controle do risco de viés e dos fatores 
de confusão.

Mioto et al. (2014) investigaram, por meio 
de um estudo longitudinal realizado em 
Vitoria (ES), e que envolveu uma amostra 
representativa de pré-escolares (3 a 5 anos) 
com dentição decídua completa, a possível 

Neopan 15,18,19 6 10 6

New Baby 5,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19 0 3 1

Nina Baby 8,11,13,15,16,17,18,19 1 1 1

Ninet 15,18,19 1 1 3

Nuby 8,9,10,12,14,18,19 0 0 1

Nuk 15,18,19 4 4 6

Pepeta 5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 9 5 13

Petita 5,7,15,17,18,19 5 1 5

Pituca 15,19 0 1 1

Pupy 5,6,7,8,9,10,14,16,17 0 0 1

Primo 15,18,19 2 0 2

Kitstar 15,17,19 2 1 0

Krolon 5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16 0 3 0

Tabela 3. (cont.)

Fonte: Elaboração própria.

*um único exemplar da marca® analisado apresentou irregularidades.
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associação entre variáveis sociodemográfi-
cas, desmame precoce e desenvolvimento e 
manutenção de hábitos bucais deletérios. As 
autoras observaram que a maioria das crian-
ças (65%) adquiriu o hábito de sucção de 
chupeta logo após o nascimento e que apro-
ximadamente um terço delas manteve esse 
hábito por três anos ou mais. As meninas 
apresentaram maior risco tanto para a ma-
nutenção da sucção de chupetas (OR = 1,274) 
quanto para o desmame precoce (OR = 
3,874), independentemente da classe social.

Estudo epidemiológico com crianças na 
faixa etária dos 12 aos 36 meses de idade em 
João Pessoa (PB) constatou uma prevalência 
de 61,6% para o hábito da sucção de chupeta 
(ALBUQUERQUE ET AL., 2010). Na amostra avaliada, o 
uso de chupeta prolongou-se até a idade de 
25 a 36 meses, caracterizando-a como hábito 
prejudicial para definição do padrão masti-
gatório na dentição decídua.

Devido à controvérsia ainda existente 
quanto à associação entre a alimentação 
oferecida por meio de mamadeiras e cárie 
dentária, Ávila et al. (2015) realizaram uma 
metanálise de estudos transversais com o 
objetivo de revisar sistematicamente a evi-
dência científica relacionada com a associa-
ção entre aleitamento materno versus uso 
de mamadeira e cárie dentária na infância. 
As autoras verificaram que a prevalência de 
cárie aos  5 anos ainda permanece elevada no 
Brasil (46,6%), que o risco de aparecimento 
da doença foi maior para as crianças alimen-
tadas com mamadeiras, comparativamente ao 
aleitamento materno exclusivo (OR = 0,43); e 
que a evidência científica indicou que o alei-
tamento pode ser um fator de proteção contra 
a cárie dentária em crianças pequenas.

A partir dessas evidências, constata-se que a 
inclusão de advertências por frases específicas 
na rotulagem implementada com a NBCAL 
é um recurso fundamental para o controle na 
indução ao consumo decorrente da ampliação 
de pontos de venda, exposição e promoção co-
mercial (MONTEIRO, 2006; BURLANDY ET AL., 2016).

Mecanismos regulatórios como esses são 

muito importantes, pois diversos estudos 
apontam o hábito de sucção de bicos artifi-
ciais, principalmente a chupeta, como fator 
de risco para o desmame precoce, bem como 
provocam problemas no desenvolvimento 
craniofacial e da dentição (más-oclusões). 
Esses fatores, entretanto, sofrem influên-
cia do contexto socioeconômico e familiar 
(SANTOS NETO ET AL., 2008; MIOTTO ET AL., 2014). 

Assim como ocorreu na NBCAL, outros 
países regulamentaram a produção e venda 
de mamadeiras e chupetas para controle dos 
riscos e prevenção de acidentes por asfixia, 
estrangulamento ou engasgamento (CHILE, 

2014; KEIM ET AL., 2012). Estudo realizado em ser-
viços de emergências médicas constatou 
média de 2.270 acidentes/ano envolvendo 
crianças menores de 3 anos no período de 
1991 a 2010. Episódios de asfixias ou feri-
mentos na região da boca aconteceram por 
quedas durante uso de mamadeiras (65,8%) 
ou chupetas (19,9%), levando ao recolhimen-
to de 16 milhões de chupetas nesse período 
(KEIM ET AL., 2012).

No Brasil, levantamento realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor encontrou irregularidades 
nos produtos pesquisados em cinco estados 
brasileiros resultando em notificação de 35 
fabricantes. Verificou-se que aproximada-
mente 10% das empresas cometem irregu-
laridades na rotulagem de bicos, chupetas e 
mamadeiras, enquanto 63% promovem seus 
produtos de forma irregular nos pontos de 
venda. Esse estudo também constatou um 
aumento expressivo no número de irregula-
ridades encontradas no período entre 2007 e 
2014 (IDEC, 2015).

 Essa tendência também foi observada no 
presente estudo, em que ocorreram altas fre-
quências de irregularidades nos mesmos pro-
dutos, comercializados em estabelecimentos 
do município em questão. Desse modo, a 
NBCAL se constitui em um importante ins-
trumento regulatório para o comércio de 
bicos, mamadeiras e chupetas, reduzindo o 
número de produtos irregulares disponíveis 
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no Brasil (MONTEIRO, 2006). Ademais, sua exis-
tência empodera tanto a sociedade em geral 
como agentes e órgãos públicos quanto aos 
padrões de clareza necessários nas infor-
mações envolvendo a promoção comercial e 
rotulagem disponibilizados por fabricantes 
e fornecedores (ANVISA, 2002A; IBFAN BRASIL, 2007; 

MARINS; JACOB, 2015). 
No presente estudo, foi aplicado um 

instrumento prático que pode auxiliar os 
serviços públicos de vigilância sanitária ou 
futuras pesquisas sobre o tema. Esse formu-
lário contemplou as dimensões previstas na 
legislação e permitiu caracterizar os estabe-
lecimentos/produtos conforme a qualidade 
das informações contidas nos rótulos/em-
balagens, promoção comercial contidas em 
bicos, mamadeiras e chupetas. 

Análises econômicas veiculadas no meio 
empresarial demonstraram o impacto 
dessa relação nas restrições ao marketing. 
Fabricantes como as multinacionais deten-
toras das marcas Lillo e NUK (francesa), 
MAM (austríaca) e a nacional Kuka/Neopan 
mudaram radicalmente suas estratégias 
comerciais. A fim de conseguir redução no 
preço ao consumidor, suas vendas passaram 
a priorizar grandes redes de supermercados 
(MARTINEZ, 2009; AB PLAST..., 2011). 

A acirrada concorrência entre fabrican-
tes no segmento de puericultura leve no 
mercado interno leva à escassez na divulga-
ção de informações que poderiam auxiliar 
a análise do consumo. A pouca divulgação 
sobre volume de produção ainda está restri-
ta às fontes alternativas esbarrando em uma 
‘confidencialidade’ por parte dos fabrican-
tes, até para acompanhamento econômico 
pelos órgãos oficiais (BRASIL, 2009). 

Dados mensais de uma empresa nacio-
nal desse setor indicaram a produção de 1,5 
milhão de mamadeiras e 3,2 milhões de chu-
petas (2005). Para o ano de 2009, a fabricante 
Lillo projetou seu crescimento de comercia-
lização para patamares entre 15 e 20%. Neste 
período – 2011 – o faturamento das empre-
sas líderes foi estimado em R$ 300 milhões, 

representando cerca de 80% de seus lucros, 
além de variação média anual de 10% entre 
2010 e 2012 (MARTINEZ, 2009; BRASIL, 2009; COLLET, 

2009; AB PLAST..., 2011). 
Observa-se neste estudo elevado número 

de fabricantes para bicos, mamadeiras e 
chupetas, além da forte presença de marcas 
importadas ocorrendo diversas irregulares 
na promoção comercial, por meio de promo-
ções e oferta de brindes. Apesar do volume 
de produção dessas mercadorias não ser 
objeto de estudo, essa grande diversidade 
desperta atenção sobre possível existência 
de um mercado consumidor em expansão. 
Esse fato pode acirrar ainda mais a disputa 
por consumidores e preços menores, acar-
retando desrespeito a padrões éticos de ma-
rketing na rotulagem e comercialização dos 
produtos. 

A qualidade da informação presente em 
um determinado produto e disponibiliza-
da de forma clara tende a aumentar a sua 
credibilidade (MARINS; JACOB, 2015). A ausência, 
inadequação ou erro no fornecimento de 
informações dificultam a interpretação e 
assimilação de informações contidas nos 
rótulos, e a correta tomada de decisão pelo 
consumidor, podendo colocar em risco sua 
saúde (MARINS; JACOB, 2015). 

As questões, no que tange à alimentação, 
não podem ser negligenciadas, principal-
mente quando se referem a grupos populacio-
nais específicos que requerem uma atenção 
especial, como no caso de bebês e crianças 
(MARINS; JACOB, 2015). Estudos indicam que o 
grau de informação das mães e o prolonga-
mento do período de aleitamento natural 
também estão diretamente relacionados com 
a menor incidência de más-oclusões durante 
a fase inicial de desenvolvimento da criança 
(SOUZA; VALLE; PACHECO, 2006).

Os resultados do presente estudo evi-
denciam a necessidade de maior conscien-
tização e envolvimento de diferentes atores 
sociais na fiscalização e controle dos riscos 
à saúde proveniente das irregularidades sa-
nitárias na promoção comercial e rótulos de 
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produtos para lactentes e crianças na pri-
meira infância. Apenas abordagens fiscaliza-
tórias oficiais não contemplam tal proteção, 
visto que existe certa permissividade no rela-
cionamento entre indústrias e algumas enti-
dades de classe, além de um nível regular do 
conhecimento relativo à norma regulamen-
tadora que trata da rotulagem e promoção 
comercial de bicos, chupetas e mamadeiras 
(MONTEIRO, 2006; SILVA ET AL., 2012).

A fim de facilitar esse processo, 
elaborou-se e testou-se um instrumento sim-
plificado para monitoramento da NBCAL 
que favorece a fiscalização do cumprimento 
da norma, tanto pelo leigo, pesquisadores, 
órgãos de vigilância sanitária, bem como por 
outros serviços envolvidos nas ações de pro-
moção da saúde, especialmente no SUS.

Conclusões

Foram encontradas irregularidades signifi-
cativas na comercialização de bicos, mama-
deiras e chupetas tanto em drogarias como 
em supermercados. As irregularidades e 

deficiências na clareza das informações nos 
rótulos predominaram em marcas pouco tra-
dicionais e sem linha completa de produtos; 
enquanto marcas comerciais líderes concen-
traram suas irregularidades na apresentação 
de advertências obrigatórias: omissões sobre 
‘prejuízos à fala e à dentição pelo uso pro-
longado’ e controle de estímulo subjetivo ao 
consumo. Aliado à existência comum de ex-
posições especiais dos produtos nos pontos 
de venda, reforçam a demanda pela simpli-
ficação nos instrumentos para melhoria no 
monitoramento desses produtos.
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RESUMO Objetiva investigar a prevalência de fragilidade em uma população de longevos. Estudo 
observacional e transversal com idosos acima de 80 anos de um município da região Sul do Brasil. 
A síndrome da fragilidade foi identificada de acordo com Fried et al. (2001). Entre os 69 idosos, 58% 
eram frágeis e 42% pré-frágeis, com maior frequência de diminuição de velocidade da marcha, 
perda de peso e fadiga. É evidente que a fragilidade está instalada em idosos longevos, assim, avaliar 
e classificar os idosos de acordo com a fragilidade possibilita a organização das prioridades de assis-
tência, com o objetivo de prevenir, manter e/ou restaurar a capacidade funcional.

PALAVRAS-CHAVE Idoso de 80 anos ou mais. Idoso fragilizado. Envelhecimento.

ABSTRACT It aims to investigate the prevalence of frailty in a long-lived population. Observational 
and cross-sectional study with elderly people over 80 years old in a municipality of the Southern region 
of Brazil. Frailty syndrome was identified according to Fried et al. (2001). Among the 69 elderly, 58% was 
frail and 42% was pre-frail, with higher frequency of slowing of gait speed, weight loss and fatigue. It 
is evident that the frailty is installed in long-lived elderlies, therefore, evaluating and classifying the 
elderly according to a frailty makes it possible to organize care priorities, with the aim of preventing, 
maintaining and/or restoring functional capacity.

KEYWORDS Aged, 80 and over. Frail elderly. Aging.
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Introdução

Com o aumento da expectativa de vida da po-
pulação, a proporção de idosos com 80 anos 
ou mais aumentou consideravelmente, o que 
resulta em um fenômeno de grande repercus-
são no Brasil, uma vez que a longevidade se 
reflete em todas as dimensões e setores da so-
ciedade (PEREIRA ET AL., 2015). Atualmente, essa faixa 
etária representa 1,5% da pirâmide etária brasi-
leira e 1,6% da região Sul (BRASIL, 2012).  

O processo de envelhecimento resulta das 
consequências da passagem do tempo, que 
são progressivas, irreversíveis e promovem 
comprometimento dos principais sistemas 
fisiológicos. Essas mudanças relacionam-se 
a danos moleculares e celulares, decorrentes 
do declínio geral da capacidade intrínseca do 
indivíduo, manifestando-se de forma singu-
lar e sendo mais evidentes em idades mais 
avançadas (KALACHE, 2008). 

É fundamental, nesse sentido, avaliar 
aspectos do envelhecimento, entre eles, a 
fragilidade, que é uma síndrome multidi-
mensional. De acordo com Fried et al. (2001), 
a síndrome da fragilidade é definida pelo 
declínio de energia e está relacionada com 
alterações fisiológicas dos sistemas musculo-
esquelético, neuroendócrino e imunológico, 
que repercutem, principalmente, na perda 
de massa muscular; na alteração de apetite; 
e no estado inflamatório crônico. Dessa 
forma, o fenótipo de fragilidade envolve 
cinco fatores: perda de peso, fadiga, fraque-
za muscular, inatividade física e lentidão da 
marcha. De acordo com os autores, classifi-
ca-se como idoso frágil aquele que apresenta 
três ou mais desses componentes; pré-frágil 
na presença de um ou dois componentes; e 
não frágil na ausência de componentes.

Ainda, a síndrome da fragilidade está asso-
ciada a fatores físicos, cognitivos, sociais, eco-
nômicos e ambientais. Embora a fragilidade 
seja uma condição fisiológica, ela agrava-se 
na presença e número de doenças associadas. 
Essa condição aumenta o risco de compro-
metimento da capacidade físico-funcional, 

de complicações de doenças, ocorrência de 
quedas, institucionalização, hospitalização e 
morte (FRIED ET AL., 2004; VERMEIREN ET AL., 2016).

Apesar de ser uma condição progressiva, 
a síndrome da fragilidade apresenta pos-
sibilidades de prevenção e reabilitação. A 
prevenção deve ser uma tarefa dinâmica e ne-
cessária para melhor efetividade. Para tanto, 
a identificação de fenótipo de fragilidade nas 
populações, especialmente nas vinculadas às 
Estratégias Saúde da Família (ESFs), permite 
a adoção de medidas de intervenção especí-
ficas, que contribuem para a organização da 
demanda, com priorização dos idosos com 
fragilidade instalada, o que abre um portfólio 
de possibilidades de intervenção individuais 
ou coletivas, tanto em idosos frágeis como 
não frágeis (TEIXEIRA; NÉRI, 2006). 

Dessa forma, é fundamental a aplicação de 
instrumentos confiáveis que possam ajudar 
na identificação de idosos frágeis e poten-
cialmente frágeis para a individualização 
da assistência. Diante dessas considerações, 
o presente estudo tem como objetivo inves-
tigar a prevalência de fragilidade em uma 
população de longevos de um município da 
região Sul do Brasil.

Métodos

Este estudo é de delineamento observa-
cional, transversal e não probabilístico. A 
população do estudo é composta de idosos 
octogenários, nonagenários e centenários, 
de ambos os sexos, residentes na área urbana 
do município de Erval Seco, localizado na 
região do Alto Uruguai, no estado do Rio 
Grande do Sul. 

O referido município, segundo censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) de 2010, apresentava uma 
população de 7.878 habitantes, dos quais, 
3.920 eram homens e 3.958 mulheres. Com 
relação a idosos longevos, o município apre-
senta 1,98% (156) da população com idade 
igual ou superior a 80 anos, sendo, 0,83% 
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(65) octogenários, 1,11% (88) nonagenários e 
0,04% (3) centenários. 

Foram incluídos no estudo os idosos com 
idade igual ou superior a 80 anos que acei-
taram participar da pesquisa através da as-
sinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE); em condições físico-
-funcionais de deambulação, com ou sem 
auxílio de dispositivos; e com condições de 
realizar o movimento de preensão manual. 

Os idosos foram acessados em seus 
domicílios com o auxílio dos Agentes 
Comunitários de Saúde, no período de 
janeiro a fevereiro de 2014. As variáveis de 
interesse foram obtidas através de entrevista 
(anamnese), que abordou questões referen-
tes a dados sociodemográficos (idade, sexo e 
escolaridade), presença de comorbidades e 
doenças, uso de medicamentos e quedas no 
último ano; exame físico-funcional, com ava-
liação do estado nutricional, velocidade da 
marcha e força de preensão manual; e aplica-
ção de protocolos de identificação dos níveis 
de atividade física e fadiga, complementan-
do a identificação de fenótipo de fragilidade.

A síndrome da fragilidade foi identificada 
de acordo com os cinco critérios propostos 
por Fried et al. (2001): 1) Perda de peso não 
intencional; 2) Exaustão avaliada por autor-
relato de fadiga; 3) Diminuição da força de 
preensão manual; 4) Baixo nível de ativida-
de física; e 5) Diminuição da velocidade da 
marcha.

‘A perda de peso não intencional no último 
ano’ foi verificada por meio do autorrelato, 
e, quando o idoso era portador da carteira 
de acompanhamento, essa informação era 
confirmada. Considerou-se como critério de 
fragilidade a perda de peso: ≥ 4,5kg ou ≥ 5% 
do peso corporal no ano anterior.

‘Exaustão avaliada por autorrelato de 
fadiga’ foi definida através de questio-
namento extraído da CES-D (Center for 
Epidemiological Studies – Depression) 
(RADLOFF, 1977) a partir das seguintes perguntas: 
(1) sente que teve que fazer esforço para fazer 
tarefas habituais?; (2) não consegue levar 

adiante as suas atividades? Se o idoso res-
pondeu na ‘maioria das vezes e/ou sempre’ 
para uma das duas questões, foi considerado 
como critério de fragilidade.

‘Diminuição da Força de preensão manual’ 
foi definida pelo teste de força de preensão 
manual, usando o Dinamômetro (Kratos®). A 
baixa força muscular foi definida de acordo 
com sexo e índice de massa corporal (IMC) 
(SISVAN, 2004). Foi considerado critério de fra-
gilidade os idosos que apresentaram resulta-
dos localizados entre 20% da média de três 
medidas (NERI; GUARIENTO, 2011).

‘O baixo nível de atividade física’ foi iden-
tificado com base em itens do Minnesota 
Leisure Time Actvity Questionnaire (TAYLOR 

ET AL., 1978). Foram considerados idosos ativos 
aqueles que acumularam pelo menos 120 
minutos semanais em exercícios físicos e 
esportes ativos de intensidade vigorosa (> 6 
MET) ou aqueles com mais de 150 minutos 
semanais em exercícios físicos e esportes 
ativos de intensidade moderada (de ≥ 3 MET 
a ≤ 6 MET).  

‘Diminuição da velocidade da marcha’ foi 
mensurada por meio do desempenho físico 
no teste de caminhada de 4,6 metros, crono-
metrado pelo tempo em segundos que cada 
idoso levou para concluir o percurso, em 
passo usual (GURALNICK ET AL., 1994). Os pontos de 
corte foram ajustados pelo sexo e pela altura: 
para homens com altura maior que 1,73 
metros e mulheres com mais de 1,59 metros, 
consideraram-se frágeis os que realizaram o 
teste em tempo superior a seis segundos; e 
idosos com altura menor ou igual à especifi-
cada, quando completaram o teste em tempo 
superior a sete segundos.

A partir dos dados obtidos na avaliação, os 
idosos foram categorizados, de acordo com a 
classificação de Fried et al. (2001), em Frágil, 
Pré-frágil e Não frágil. No estágio Frágil, o 
idoso apresentou três ou mais componentes 
do fenótipo; no estágio Pré-frágil, apresen-
tou um ou dois componentes do fenótipo; e 
Não frágil quando o idoso não apresentou 
nenhum dos componentes. 
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Os dados obtidos foram analisados por 
meio do software Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) (versão 18.0). Foram 
utilizadas ferramentas da estatística descri-
tiva e analítica. Para a estatística descritiva, 
utilizaram-se medidas de tendência central, 
de dispersão e variabilidade. Para verificar 
a dependência e a associação de variáveis, o 
teste do Qui-quadrado. Para todos os casos, 
foram considerados fatores significativos os 
valores correspondentes a p<0,05. 

Foram observados todos os aspectos 
éticos preconizados para pesquisas com 
seres humanos, com aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa sob o parecer consubs-
tanciado nº 615.533/ 2014.

Resultados

Foram avaliados 69 idosos. Desses, todos 
apresentaram condição de fragilização: 
42% foram classificados como pré-frágeis 
e 58% como frágeis. A maioria era do sexo 
feminino (62,3%), e a média de idade foi 
de 85,0±5,6 anos (IC 95% 83,7-86,44); 
idade mínima de 80 anos e máxima de 101. 
Quando relacionada à condição de fragi-
lidade com as características sociodemo-
gráficas e as condições de saúde, não foi 
evidenciada diferença estatisticamente 
significativa entre idosos pré-frágeis e 
frágeis, de acordo com a tabela 1.  

Tabela 1. Características sociodemográficas e condições de saúde em idosos longevos pré-frágeis e frágeis, Erval Seco 
(RS), 2014

Variáveis
Pré-frágil  n=29 Frágil  n=40

p
n (%) n (%)

Sexo
Masculino 12 (17,4) 14 (20,3)

0,386
Feminino 17 (24,6) 26 (37,7)

Faixa etária

Octogenários 25 (36,2) 32 (46,4)

0,321Nonagenários 2 (2,9) 7 (10,1)

Centenários 2 (2,9) 1 (1,4)

Escolaridade

Não frequentaram 7 (10,1) 11 (15,9)

0,8341 - 4 anos 18 (26,1) 22 (31,9)

5 ou mais anos 4 (5,8) 7 (10,1)

Presença de doença 
ou comorbidades

Sim 26 (37,7) 36 (52,2)
0,632

Não 3 (4,3) 4 (5,8)

Uso de medicamentos
Sim 24 (34,8) 38 (55,1)

0,096
Não 5 (7,2) 2 (2,9)

Quedas no último ano
Sim 9 (13,0) 21 (30,5)

0,076
Não 20 (29,0) 19 (27,5)

Nota: Teste do Qui-quadrado com valores significativos correspondentes a p<0,05.
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A maior parte dos idosos do estudo apre-
sentou baixa escolaridade formal; 26,1% dos 
idosos não frequentaram a escola e 73,9% 
relataram ter frequentado, no máximo, oito 
anos. Com relação à presença de doenças 
ou comorbidades, foi identificado que 91,3% 
dos idosos tinham, no mínimo, duas condi-
ções crônicas e, no máximo, cinco; a hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS) (71%) foi a 
mais prevalente, seguida do diabetes mellitus 
(DM) (36,2%), dislipidemia (23,2%) e perda 
visual (18,8%); outras doenças e comorbida-
des apresentaram menos de 10% de preva-
lência nessa população.

Ao inquirir sobre a ocorrência de quedas 
no último ano, evidenciou-se que 43,5% dos 

idosos sofreram pelo menos uma queda, com 
média de 2,5±1,2 quedas por idoso (IC 95% 
0,73 -1,45); o número máximo de quedas re-
latadas foi seis.

Entre os componentes da fragilidade, a 
diminuição da velocidade da marcha esteve 
presente em 100% da amostra, seguida 
pela perda de peso (66,7%), fadiga mus-
cular (65,2%), inatividade física (23,2%) e 
redução da força de preensão manual (4,3%). 
O número de componentes de fragilidade 
variou de um a quatro, com média de 2,59 ± 
0,8 componentes por idoso. A distribuição 
e a análise dos componentes de fragilidade 
entre idosos pré-frágeis e frágeis estão re-
presentadas na tabela 2. 

Quanto às variáveis relacionadas aos indica-
dores de fragilidade, a média do IMC dos idosos 
foi de 24,9±4,6 (IC 95% 23,8-26,0). O peso ade-
quado foi encontrado em 49,3% dos idosos: 
entre as mulheres, 44,6%, e entre os homens, 
57,7%; e o baixo peso foi encontrado em 26,1% 
dos idosos: entre as mulheres, 25,6%, e entre os 
homens, 26,9%. Com relação à velocidade da 
marcha, a média encontrada foi de 17,9±6,3 (IC 
95% 16,4-19,4); a força de preensão manual dos 

idosos avaliados foi de 1,27±0,56 (IC 95% 1,14-
1,41); e o gasto energético (METS) foi de 6,2±4,7 
(IC 5,0-7,3).

Na tabela 3, estão apresentados os com-
ponentes da fragilidade segundo sexo, e 
verificou-se maior prevalência, em ambos 
os sexos, de diminuição de velocidade de 
marcha, perda de peso e fadiga. A maioria 
apresentava um somatório de três compo-
nentes associados.

Tabela 2. Frequência dos indicadores de fragilidade em idosos longevos pré-frágeis e frágeis, Erval Seco (RS), 2014

Frequência dos indicadores de fragilidade Pré-frágil  29 (42%) Frágil  40 (58%) p

Fadiga
Sim 12 (17,4) 33 (47,8)

0,001*
Não 17 (24,6) 7 (10,1)

Perda de peso
Sim 8 (11,6) 38 (55,1)

0,000*
Não 21 (30,4) 2 (2,9)

FPM
Sim 0 (0) 3 (4,3)

0,132
Não 29 (42,0) 37 (53,6)

VM
Sim 29 (42) 40 (58)

-
Não 0 (0) 0 (0)

Gasto energético
Sim 1 (1,4) 15 (21,7)

0,001*
Não 28 (40,6) 25 (36,2)

FPM: força de preensão manual; VM: velocidade de marcha; *: p<0,05.

Nota: Teste do Qui-quadrado. 
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Tabela 3. Prevalência dos indicadores de fragilidade por sexo em idosos longevos, Erval Seco (RS), 2014

Frequência dos indicadores de fragilidade
Mulheres  n=43 Homens n=26 População Geral n=69

n (%) n (%) n (%)

VM 43 (100) 26 (100) 69 (100)

Perda de peso 31 (72,1) 15 (57,7) 46 (66,7)

Fadiga 29 (67,4) 16 (61,5) 45 (65,2)

Gasto energético 8 (18,6) 8 (30,8) 16 (23,2)

FPM 2 (4,6) 1 (3,8) 3 (4,3)

Número de componentes da fragilidade presentes

1 3 (6,9) 5 (19,2) 8 (11,6)

2 13 (30,2) 7 (26,9) 20 (29,0)

3 23 (53,5) 10 (3,8) 33 (47,8)

4 4 (9,3) 4 (15,4) 8 (11,6)

VM: velocidade de marcha; FPM: força de preensão manual.

Nota: Valores apresentados em frequências absolutas e relativas

Discussão

Neste estudo, evidenciou-se que todos os 
idosos avaliados apresentavam condição de 
pré-fragilidade ou já encontravam-se frágeis. 
Destaca-se que a síndrome de fragilidade é 
uma condição relacionada a modificações 
fisiológicas, fatores sociodemográficos, psi-
cológicos, nutricionais e à presença de co-
morbidades. Mello, Engstrom e Alves (2014), 
em uma revisão sistemática, identificaram 
como fatores associados à fragilidade o 
aumento da idade, o sexo feminino, a esco-
laridade, o número de doenças, a presença 
de doença cardiovascular, a incapacidade 
funcional, a avaliação ruim de saúde, a de-
pressão, o declínio cognitivo e outros. Dados 
semelhantes foram encontrados no estudo 
longitudinal de Hajek et al. (2016), realizado 
na Alemanha, com idosos acima de 80 anos, 
no qual o aumento da idade esteve associa-
do tanto à fragilidade geral como ao sexo 
masculino e ao feminino. Os dados deste 
estudo diferem dos estudos supracitados e 
podem estar relacionados às características 
desta população: de idosos residentes em 

um município de pequeno porte que reserva 
traços de estilo de vida rural. 

A prevalência do sexo feminino está de 
acordo com a literatura (MELLO; ENGSTROM; ALVES, 

2014; DUARTE; PAÚL, 2015; FRIED ET AL., 2001), uma vez 
que a feminização da população é um pro-
cesso evidenciado atualmente na sociedade 
brasileira. Além disso, a prevalência da fragi-
lidade no sexo feminino é semelhante ao que 
demonstram tanto as pesquisas nacionais 
(PEGORARI; TAVARES, 2014; SANTOS ET AL., 2015) quanto 
internacionais (JÜRSCHIK ET AL., 2012; BUTTERY ET AL., 

2015). Tal fato pode ser explicado pela maior 
perda fisiológica de massa muscular no sexo 
feminino com o envelhecimento, além de as 
mulheres serem mais propensas ao desen-
volvimento de sarcopenia, que é um risco 
intrínseco para o desenvolvimento da fragi-
lidade (ESPINOZA; FRIED, 2007), que agrava-se pela 
sobrecarga de doenças (FRIED ET AL., 2001).

Com relação à escolaridade, observou-se 
no presente estudo que 26,1% dos idosos par-
ticipantes são analfabetos e que os demais 
frequentaram a escola por, no máximo, oito 
anos. A baixa escolaridade foi semelhante 
à identificada por Pegorari e Tavares (2014) 
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entre idosos residentes em Uberaba (MG), e 
por Bazzanella, Picolli e Quevedo (2015) com 
um grupo de convivência de Caxias do Sul 
(RS). Destaca-se que a escolaridade não atua 
diretamente na fisiopatologia da fragilidade, 
porém, interfere no estilo e na qualidade de 
vida do idoso e, consequentemente, pode 
influenciar o processo de fragilização (HIRSCH 

ET AL., 2006). As revisões de Mello, Engstrom 
e Alves (2014) e de Pegorari e Tavares (2014) 

apresentam a baixa escolaridade como um 
fator associado à fragilidade. Apesar de a 
baixa escolaridade também ter sido eviden-
ciada na população estudada nesta pesquisa, 
não se identificou diferença estatisticamente 
significativa entre escolaridade e fragilidade.

Das doenças e comorbidades de maior 
prevalência, este estudo evidenciou a HAS e 
DM. Esses achados são semelhantes aos de 
Pegorari e Tavares (2014) e Freitas et al. (2016), 
que verificaram a presença de doença ou 
comorbidade em 97,8% e 100% dos idosos, 
respectivamente. Santos et al. (2015) identifi-
caram a prevalência de HAS em 62,5% e de 
DM em 15,1%. Destaca-se que a presença de 
doenças cardiovasculares e comorbidades 
é frequente em idades mais avançadas, as 
quais podem tornar o idoso mais vulnerável 
à fragilidade pelas limitações físicas relacio-
nadas a elas (FRIED; WALSTON, 2003). A maioria 
dos idosos referiu o uso contínuo de medi-
camentos, o que vai ao encontro de estudos 
realizados com a população idosa brasileira 
(DAL PIZZOL ET AL., 2012; PEREIRA ET AL., 2015). 

A ocorrência de queda no último ano foi 
relatada por 43,5% dos idosos no presente 
estudo. Santos et al. (2015) e Vieira et al. (2013) 

verificaram a ocorrência de quedas em 27,5% 
e 28,0% dos idosos, respectivamente. No 
entanto, em ambos, a idade média foi inferior 
à dos idosos longevos, fator esse que pode 
ter influenciado para a maior prevalência no 
presente estudo. 

A presença de fragilidade no idoso varia 
de acordo com a faixa etária, o local do 
estudo e os critérios adotados para a sua ava-
liação. Em pesquisas nacionais, Vieira et al. 

(2013), Pegorari e Tavares (2014) e Santos et al. 
(2015) verificaram a presença de fragilidade 
ou pré-fragilidade em 55,0%, 67,3% e 78,5%, 
respectivamente.

Em estudo realizado na Alemanha, com 
população com idade entre 65 a 79 anos, 
identificou-se a prevalência de fragilidade 
em 2,6% dos idosos estudados, e 38,8% foram 
classificados como pré-frágeis, entre os 
quais, 2,3% dos homens eram frágeis e 36,9% 
pré-frágeis; enquanto 2,8% das mulheres 
eram frágeis e 40,4% pré-frágeis. Segundo 
Duarte e Paúl (2015), em estudo realizado em 
Portugal com idosos divididos em grupos 
etários (50-64; 65-74 e ≥75), denota-se que as 
percentagens de fragilidade estão mais pre-
sentes à medida que a idade avança. Dessa 
forma, os autores destacam que não existem 
pessoas com 75 anos ou mais na condição de 
não frágeis, sendo esse grupo etário dividido 
entre pré-frágil (37,7%) e frágil (60,4%), ou 
seja, mais de metade da população estudada 
com mais de 75 anos de idade foi conside-
rada frágil. Os resultados da pesquisa aqui 
apresentada corroboram os estudos citados, 
mas há de se ponderar que a população 
brasileira tem características de envelheci-
mento bastante diferenciadas das dos idosos 
europeus, dada a qualidade de vida destes e, 
também, as políticas públicas mais avança-
das, que estimulam promoção e prevenção. 
Consequentemente, envelhece-se com uma 
menor carga de doenças.

No tocante aos critérios de avaliação 
da síndrome da fragilidade, a diminuição 
da velocidade da marcha está presente 
em 100% dos idosos longevos estudados. 
Semelhantemente ao verificado por Kan et 
al. (2009), em que, entre os preditores de inca-
pacidade, a redução da velocidade da marcha 
foi verificada em 80% dos idosos frágeis.

Nos achados deste estudo, evidenciou-se 
que a maioria dos idosos sofreu perda de 
peso não intencional no último ano. A asso-
ciação de fragilidade com baixo peso pode 
ter relação com a perda de massa muscu-
lar comum em indivíduos em processo de 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 553-562, ABR-JUN 2017

LIBERALESSO, T. E. M.; DALLAZEN, F.; BANDEIRA, V. A. C.; BERLEZI, E. M.560

emagrecimento não intencional (CHEMIN; MURA, 

2007). A perda de peso não intencional parece 
surgir em decorrência da desregulação ener-
gética gerada por alterações neuroendó-
crinas e musculoesqueléticas, desnutrição, 
inflamação, doenças catabólicas e diminui-
ção da massa muscular (FRIED; WALSTON, 2003). 

Vieira et al. (2013) identificaram que o 
baixo nível de atividade física e a lentidão 
na velocidade de marcha foram os dois cri-
térios de fragilidade mais frequentes entre 
os idosos pré-frágeis e frágeis e constataram, 
também, que os idosos frágeis apresenta-
vam limitações nas atividades instrumentais 
da vida diária (AIVD), que incluem tarefas 
como banhar-se, vestir-se, alimentar-se, usar 
o sanitário, realizar transferências e conti-
nência; e restrição nas atividades avança-
das de vida diária (AAVD), tais como lazer, 
trabalho e engajamento social. Do mesmo 
modo, Bazzanela, Picolli e Quevedo (2015), ao 
verificarem os níveis de qualidade de vida 
percebida e de atividade física de idosas 
acima de 80 anos, constataram um baixo en-
volvimento das idosas avaliadas na prática 
de atividades físicas, concentrando-se tal 
prática nas lidas domésticas, entre as quais, 
79,3% das idosas foram classificadas como 
insuficientemente ativas. Em contrapartida, 
o presente estudo demonstrou, com relação 
ao nível de atividade física, que a grande 
maioria dos idosos longevos é ativa (76,8%), 
dadas as suas características.

O envelhecimento com fragilidade torna 
o idoso mais vulnerável e com baixa capaci-
dade para suportar fatores de estresse, o que 
resulta na maior probabilidade de adoecer e, 
consequentemente, em um elevado número 
de hospitalizações, que leva a uma maior de-
pendência (PEREIRA ET AL., 2015). Isso demonstra 
a necessidade de os profissionais de saúde 
estarem habilitados a atuar com esse seg-
mento etário em expansão, considerando 

a singularidade do envelhecimento de 
cada pessoa e a repercussão positiva no 
cuidado, com vistas à manutenção da auto-
nomia do indivíduo idoso (CUNHA ET AL., 2012). 
Entretanto, embora o envelhecimento possa 
predispor-se à síndrome de fragilidade, nem 
todos os idosos são frágeis ou pré-frágeis, o 
que sugere que essa síndrome possa se cons-
tituir em características mais acentuadas do 
que as do processo normativo de envelheci-
mento fisiológico (FULOP ET AL., 2010).

Conclusões

Destaca-se que a maioria dos idosos lon-
gevos está em condição de fragilidade; e 
que, entre os componentes que integram 
essa condição, a redução da velocidade da 
marcha, a perda de peso e a fadiga foram os 
mais frequentes. Os resultados deste estudo 
mostram a prevalência do sexo feminino, a 
baixa escolaridade, a presença de doenças 
crônicas e a ocorrência frequente de quedas 
na população de idosos. 

Dessa forma, é evidente a fragilização de 
idosos com idade igual ou superior a 80 anos. 
A identificação da prevalência de fragilida-
de deve subsidiar a proposição de políticas 
públicas para essa parcela da população, 
com tendência de crescimento nos próximos 
anos. Deve, também, subsidiar o planeja-
mento das ações de saúde em todos os níveis 
de atenção na busca de garantir a integrali-
dade da atenção, o apoio e o suporte social ao 
idoso e à sua família para uma velhice digna. 

A avaliação e a classificação dos idosos de 
acordo com os critérios de fragilidade possi-
bilitam organizar as prioridades de assistên-
cia, especialmente na Atenção Primária, com 
o objetivo de prevenir a fragilidade, manter 
e/ou restaurar a capacidade funcional e a au-
tonomia.  s
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RESUMO Este trabalho teve como objetivo pesquisar intoxicações crônicas por agrotóxicos e a 
relação com o processo de trabalho na fumicultura. A amostra constituiu-se de 46 indivíduos, 
a respeito dos quais se estudaram, com uma abordagem qualiquantitativa, sinais e sintomas de 
intoxicação por agrotóxico, modo de vida configurado pela inserção no trabalho e no consumo 
e sua correlação com o atual modo de produção. Realizaram-se anamnese com detalhamento 
da história laboral, exame físico e exames complementares. Foram identificados transtornos 
psiquiátricos menores, perdas auditivas neurosensoriais, polineuropatia tardia induzida por 
organofosforados, configurando 20 casos de intoxicação crônica.

PALAVRAS-CHAVE Agroquímicos. Envenenamento. Saúde do trabalhador.

ABSTRACT This paper aimed to search chronic poisoning by pesticides and its relation with 
the process of work in tobacco farming. The sample consisted of 46 individuals, who have been 
studied, with a quali-quantitative approach, signs and symptoms of intoxications by pesticide, 
way of life configured by its insertion in the work and the consumption and its correlation with 
the current means of production. Anamnesis detailing the labor history, physical and comple-
mentary exams have been carried out. Minor psychiatric disorders, loss of sensorineural hearing, 
organophosphate-induced delayed polyneuropathy, configuring over 20 cases of chronical intoxi-
cation were identified.

KEYWORDS Agrochemicals. Poisoning. Occupational health.
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Introdução

A fumicultura, desenvolvida por pequenos 
proprietários rurais, principalmente no Sul 
do Brasil, tem repercussões graves sobre a 
saúde desses trabalhadores. 

A indústria do fumo é representada 
mundialmente por poucas empresas trans-
nacionais, que dominam a produção, o 
processamento, o beneficiamento e a comer-
cialização do fumo e de seus produtos deri-
vados. Nos últimos anos, com as restrições 
impostas ao consumo de tabaco nos países de-
senvolvidos, essas empresas se voltaram para 
os mercados rentáveis da Ásia e da África, 
que apresentam crescimento de cerca de 3% 
ao ano. A produção, por sua vez, migrou para 
países como China, Brasil, Índia, Zimbabwe e 
Indonésia. As empresas desse ramo incenti-
vam países em desenvolvimento e seus agri-
cultores a cultivar o tabaco, como ocorreu no 
Brasil, atualmente, o segundo maior produtor 
do mundo (BIOLCHI, 2003). 

Em nosso país, tais empresas encontra-
ram condições ótimas: reduzidos custos 
para a produção, espaços de agricultura não 
mecanizada, realizada de forma manual e 
artesanal pelos pequenos agricultores e suas 
famílias, com consequente aumento da qua-
lidade do produto (BIOLCHI, 2003), além da frou-
xidão do aparato de leis e normas.

As empresas transnacionais estabelecem 
um vínculo monopsônico com o produtor, 
através do Sistema Integrado de Produção 
do Fumo, exercendo, por meio de contratos, 
um controle absoluto sobre seu processo de 
trabalho. Os fumicultores são obrigados a uti-
lizar a tecnologia, as sementes, os fertilizantes 
e agrotóxicos que lhes são impostos, além de 
assumir os custos desses meios de trabalho, 
assim como de estufas, fornos e lenha. Ao 
final, devem produzir os volumes de fumo es-
tabelecidos nos contratos, sob pena de severas 
sanções, que podem incluir até o confisco de 
toda a produção e de bens pessoais.

Embora os fumicultores, em geral, sejam 
proprietários da terra, o Sistema Integrado 

constitui uma forma de relação de exploração 
capital-trabalho, pois não possuem, a princípio, 
todos os meios de produção, e se submetem a 
um processo que lhes é imposto pela indústria.  

Nos estados do Sul, na safra de 2014/2015, 
a fumicultura envolveu 153.730 famílias, 
409.000 hectares plantados, com colheita de 
874.000 toneladas do produto. No estado do 
Paraná, o cultivo do tabaco está presente em 
143 municípios (PARANÁ, 2016B). 

O processo de trabalho do cultivo do tabaco 
impõe, às famílias produtoras, o contato com 
múltiplos agrotóxicos muito tóxicos – herbi-
cidas, inseticidas, fungicidas e antibrotante –, 
que devem ser utilizados várias vezes, desde a 
semeadura, o transplante de mudas, até o cres-
cimento completo da planta. 

O Paraná é o terceiro maior consumidor 
de agrotóxicos do Brasil, com 80 tipos de 
agrotóxicos liberados para o cultivo do fumo, 
56% deles enquadrados como extremamente 
tóxicos ou altamente tóxicos (PARANÁ, 2016A).

Dados do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, 
apresentam, no período de 2007 a 2015, regis-
tro médio anual de 740 casos de intoxicação 
por agrotóxicos no Brasil, sendo 98,7% deles de 
intoxicações agudas e 1,3% crônicas (BRASIL, 2016).

Pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
intitulada ‘Uso de Agrotóxicos no Estado 
do Paraná: safra 1998/ 1999’, por outro lado, 
aponta 29.250 intoxicações por agrotóxicos 
nos anos de 1997 a 1999, com 22.772 aten-
dimentos médico-hospitalares no mesmo 
período (IBGE, 2001), o que sugere imensa sub-
notificação desses agravos no Paraná.

Além dos agrotóxicos aos quais se expõem 
os trabalhadores nas longas e extenuantes 
jornadas de trabalho, ao final do cultivo, na 
colheita, na secagem, na manipulação e na 
classificação das folhas de fumo, os traba-
lhadores ficam expostos, também, à ação 
tóxica da nicotina da planta, ocasionando a 
chamada ‘doença da folha verde’, com sinto-
mas como náuseas, vômitos, tonturas, confu-
são mental e tremores.
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Diante do exposto, propôs-se o presente 
estudo, com o objetivo de pesquisar as into-
xicações crônicas por agrotóxicos e a relação 
com o processo de trabalho na fumicultu-
ra, no sentido de dar maior visibilidade à 
questão e de fornecer subsídios ao planeja-
mento de intervenções de prevenção desses 
agravos e à promoção da saúde.

Métodos

Trata-se de um estudo qualiquantitativo cuja 
amostra foi composta a partir das notificações 
de intoxicações agudas registradas no muni-
cípio de Rio Azul, estado do Paraná, nos anos 
de 2000 a 2010, o que totalizou 41 casos. 

A pesquisa foi realizada em duas etapas: 
a primeira consistiu na aplicação de ques-
tionário para levantamento de dados so-
cioeconômicos, do processo de trabalho 
e de exposição a agrotóxicos, preenchido 
pelos pesquisadores; na segunda etapa, 
realizou-se avaliação clínica, que consistiu 
em anamnese, exame físico e aplicação do 
Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), in-
dicado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como instrumento para abordagem 
das desordens psiquiátricas menores.  

Realizou-se busca ativa desses indivídu-
os e de seus familiares e contato, em visita 
domiciliar, para apresentação da pesquisa e 
convite à participação. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal 
do Paraná, em 28 de outubro de 2009, com 
número 831.166.09.10, e pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde 
do Paraná (Sesa-PR/HT), sob o parecer nº 
138/2009, em 03 de dezembro de 2009.

Após assinatura do termo de consenti-
mento livre e esclarecido, 62 participantes 
responderam a um questionário sobre o pro-
cesso e as relações de trabalho na fumicultu-
ra, inserção na produção e no consumo, bem 
como problemas de saúde percebidos como 
advindos dessa atividade. Desse total, 46 

pessoas participaram da segunda fase, com-
posta por anamnese e exame físico, aplicação 
do Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), 
validado no País em usuários de serviços de 
saúde da atenção primária (MARI; WILLIAMS, 1986), 
além de coleta de sangue para realização de 
exames de: colinesterase eritrocitária e plas-
mática, hemograma completo com contagem 
de reticulócitos, ureia, creatinina, proteínas 
totais e frações, Bilirrubinas totais e frações, 
fosfatase alcalina, TGO, TGP, GAMA-GT, 
TSH, glicemia de jejum, colesterol total e 
frações, triglicerídeos, VRDL. 

 Realizou-se avaliação audiológica básica e 
complementar. Os testes usados na avaliação 
audiológica básica foram audiometria con-
vencional e curva timpanométrica (n=46); 
na avaliação audiológica complementar, uti-
lizaram-se Emissões Otoacústicas Evocadas 
por estímulo transiente (EOAT, n=16), 
Randon Gap Detection Test (RGDT, n=20) 
e Potenciais Evocados Auditivos do Tronco 
Encefálico (Peate, n=6). 

A avaliação básica foi realizada também 
na Unidade Básica de Saúde de Rio Azul em 
cabina audiométrica, um audiômetro e um 
impedanciômetro portáteis. 

A avaliação complementar foi realizada 
na clínica de fonoaudiologia de uma uni-
versidade estadual, próxima a Rio Azul, 
no mesmo dia da avaliação básica para seis 
participantes, e em outro momento para os 
demais participantes. 

O critério de inclusão para a bateria audio-
lógica complementar foi apresentar média au-
diométrica de até 25 dBNA nas frequências de 
500, 1000 e 2000Hz e curva audiométrica do 
tipo A. O número reduzido de participantes na 
bateria complementar se deu, primeiramente, 
devido aos critérios de inclusão e também pela 
dificuldade de deslocamento dos participantes 
até a clínica universitária em data posterior à 
avaliação audiológica básica.

Na avaliação dos casos de intoxicação, 
foram considerados: processos e cargas de 
trabalho; exposição a agrotóxicos; dados 
epidemiológicos do território do grupo de 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 563-576, ABR-JUN 2017

MURAKAMI, Y.; PINTO, N. F.; ALBUQUERQUE, G. S. C.; PERNA, P. O.; LACERDA, A.566

exposição; histórico das intoxicações agudas 
prévias e sua gravidade (conhecimento sobre 
a natureza do agente tóxico, tempo e forma de 
manipulação), além dos dados de anamnese 
dirigidos à caracterização do quadro clínico.

Casos sugestivos de polineuropatia 
tardia induzida por organofosforado foram 
avaliados por neurologista para a confirma-
ção diagnóstica.

Os participantes que apresentaram altera-
ções sugestivas de complicações foram enca-
minhados para avaliação e atendimento junto 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Cada par-
ticipante recebeu um laudo da avaliação rea-
lizada, bem como os resultados dos exames.  

Resultados e discussão

Características sociais, econômicas e 
ambientais

Das 62 pessoas que responderam ao questio-
nário, 55% eram do sexo masculino, a maioria 
na faixa etária de 19 a 59 anos. Quanto à esco-
laridade, 75,7% cursaram até a quarta série do 
Ensino Fundamental. Essas características são 
semelhantes às informações encontradas pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
com relação ao perfil da população rural eco-
nomicamente ativa: 71% dessa população têm 
menos de 50 anos, e 75% apresentavam menos 
de 10 anos de estudo (IBGE, 2013).

A maioria das propriedades é de pequeno 
porte, com área de um a oito alqueires. Em 
geral, na cadeia produtiva do fumo, os pro-
dutores são pequenos proprietários ou ar-
rendatários (ALMEIDA, 2005). Quanto à estrutura 
das propriedades, 95% possuem luz elétri-
ca, e apenas 16% possuem abastecimento 
público de água, enquanto o restante utiliza 
água de poço, mina ou fonte.

A renda familiar mensal para 61,4% é inferior 
a dois salários mínimos, e 60% recebem auxílio 
do Bolsa Família. Bonato (2009), em diagnóstico 
sobre a realidade dos agricultores familiares 

em regiões de cultivo de fumo, identificou três 
grupos de produtores de fumo segundo a renda: 
37,9% com renda baixa, insuficiente para a ma-
nutenção da família; 33,9% com renda média, 
suficiente para a sobrevivência das famílias; e 
28,3% com renda boa, que permite melhores 
condições de vida.

No mesmo estudo, Bonato (2009) demons-
trou que as principais regiões produtoras de 
fumo no Sul do Brasil apresentaram Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo 
da média estadual, nos três estados da região 
Sul. Apontou, também, que onde se planta 
fumo, os indicadores de frequência escolar 
e renda são sempre menores. No presen-
te estudo, identificou-se absenteísmo das 
crianças e adolescentes em função do traba-
lho ou de sintomas de intoxicação, além de 
dificuldade de aprendizagem e alto índice de 
repetência.

Nesta pesquisa, 58% dos participantes 
ainda plantavam tabaco, os demais já haviam 
mudado de atividade. Para 55% daqueles, a 
permanência na fumicultura, já superior a 20 
anos, era motivada pela garantia de compra 
do produto pela indústria fumageira. 

O processo de trabalho na fumicultu-
ra e a exposição a agrotóxicos

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre 
o homem e a natureza, processo este em que o 
homem, por sua própria ação, medeia, regula 
e controla seu metabolismo com a natureza. 
Ele se confronta com a matéria natural como 
com uma potência natural [Naturmacht]. A 
fim de se apropriar da matéria natural de uma 
forma útil para sua própria vida, ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes 
a sua corporeidade: seus braços e pernas, 
cabeça e mãos. (MARX, 2013, P. 654).

Para Marx, 

os momentos simples do processo de trabalho 
são, em primeiro lugar, a atividade orientada a 
um fim, ou o trabalho propriamente dito; em 
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segundo lugar, seu objeto e, em terceiro, seus 
meios. (MARX, 2013, P. 655-656). 

O trabalho é a utilização da força de tra-
balho, e o meio de trabalho é aquilo que o 
trabalhador interpõe entre si e o objeto do 
trabalho e que lhe serve de guia de sua ativi-
dade sobre esse objeto (MARX, 2013, P. 658). 

O tabaco é um produto agrícola obtido 
a partir das folhas de plantas do gênero 
‘Nicotiana’. No processo de trabalho para 
a sua produção, os agricultores têm como 
objetos, portanto, a própria planta ‘Nicotiana 
tabacum’, a terra, a água e a madeira que 
retiram da natureza e transformam em lenha 
para a secagem das folhas. 

Como meios de trabalho, os fumicultores 
utilizam, na maioria das vezes, equipamen-
tos agrícolas rudimentares, como arado de 
tração animal, enxadas, cestos, carroças, 
facão, pulverizadores costais, fornos à lenha, 
entre outros.  

O processo de trabalho para o cultivo do 
fumo e a produção do tabaco inclui ativi-
dades de preparo da terra, semeadura dos 
canteiros, transplante de mudas, tratos cul-
turais, colheita e capação, secagem e confec-
ção de ‘bonecas’ das folhas. 

O uso da mão de obra familiar nessa cadeia 
produtiva é imperativo para o alcance da 
produtividade exigida pela empresa (BONATO, 

2009; ALMEIDA, 2005), inclusive com o trabalho 
de crianças e adolescentes.

A jornada de trabalho das famílias entre-
vistadas variava de acordo com as tarefas ne-
cessárias em cada fase do cultivo, sendo, em 
geral, prolongada. Nos períodos de secagem 
do fumo e confecção de bonecas, a jornada se 
torna mais intensa e extensa, com realização 
de trabalho noturno para a alimentação inin-
terrupta do forno da estufa com lenha.

A maioria das tarefas era realizada manual-
mente, com exigência de grande esforço físico, 
coincidindo com os achados de Biolchi (2003).

Esse modelo produtivo impõe o uso de 
diversos agrotóxicos, fator que torna mais 
complexo o diagnóstico das intoxicações 

(MATOS; SANTANA; NOBRE, 2002; OPAS/OMS, 1996). No 
presente estudo, por meio da análise das 
respostas dos questionários, evidenciou-se 
o contato dos fumicultores com múltiplos 
agrotóxicos de alta toxicidade, aplicados, em 
geral, com equipamento costal e sem assis-
tência técnica. 

Os trabalhadores avaliados tiveram 
contato com inseticidas: organofosforados 
(83%), carbamatos (63%), piretroides (76%) 
e neonicotinoides (78%); fungicidas: ditio-
carbamato (76%) e outros fungicidas (63%); 
herbicidas: glifosato (52%), dinitroanilina 
(52%) e outros herbicidas (73%); e fumigan-
tes, como o brometo de metila (39%), entre 
outros, na maioria dos casos, por períodos de 
mais de 10 anos. 

Há muitas lacunas no conhecimento 
sobre a exposição combinada a agrotóxicos. 
Os estudos de toxicidade avaliam apenas a 
exposição a um ingrediente ativo isolado em 
animais de laboratório, com uma única via 
de exposição. No trabalho agrícola, porém, 
ocorrem exposições combinadas ou multiex-
posição a agrotóxicos. 

A lógica dominante na medicina reconhece 
que muitas doenças e agravos em agricultores 
que manipulam agrotóxicos costumam resul-
tar da exposição a tais substâncias, chamando 
a isso de ‘fator de risco’. Assim, escolhido um 
fator – entre tantos que, como exposto acima, 
compõem o processo produtivo e estão im-
plicados na produção dos agravos –, ele será 
elevado à categoria de elemento causal, des-
considerando todo o peso determinante da 
estrutura produtiva. Esse raciocínio causalis-
ta esconde o fato de que as pessoas têm muito 
pouca liberdade em seus ‘estilos de vida’ para 
se proteger dos processos destrutivos impos-
tos pelo modo de vida no qual os fumicultores 
são praticamente obrigados a viver. 

Segundo Breilh (2006), a lógica na qual se 
inscrevem as atividades agrícolas convencio-
nais vai determinar um desfecho inexorável 
para os trabalhadores envolvidos, pois a ex-
posição de um indivíduo não é isolada nem 
uma ‘simples contingência’, mas está inscrita 
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num padrão de intoxicação que, por sua vez, 
adquire sua forma e sua contundência epi-
demiológica no seio de um modo de vida 
grupal. Para o referido autor, trata-se de uma 
situação em que seria mais apropriado falar 
em ‘imposição’ de um modelo de processo 
produtivo aos trabalhadores – que deter-
mina seus estados de adoecimento ou agra-
vamento – do que ‘exposição’ a um ou mais 
fatores de risco que podem ser localizados 
como agentes causadores.

Além dos agrotóxicos, o cultivo do fumo 
também impõe o contato intenso com a ni-
cotina presente nas folhas manuseadas em 
várias fases do processo produtivo. 

Apesar de inadequados e insuficien-
tes para a proteção dos trabalhadores, os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
eram utilizados apenas por 50% dos en-
trevistados, que, mesmo assim, faziam uso 
somente de parte das peças dos mesmos. 

Relações assimétricas dos trabalha-
dores com o capital

O modo de vida desse segmento de traba-
lhadores é marcado por intensa fragiliza-
ção frente às empresas fumageiras. Essas 
impõem aos produtores o chamado ‘Sistema 
Integrado’, com suposta garantia da compra 
do produto e assistência técnica. 

Se, por um lado, a relação com as empre-
sas garante a compra do produto, por outro, 
impõe aos fumicultores condições muito ad-
versas, retirando, por exemplo, a autonomia 
para definir quanto e como produzir, o preço 
e a escolha do comprador.  

Mais de 30% dos entrevistados referiram a 
existência de uma dívida junto à empresa, além 
de já terem sofrido algum tipo de sanção pela 
impossibilidade do cumprimento de metas que 
aquela lhes impõe. Quase a metade deles gos-
taria de livrar-se do cultivo do fumo, mas não 
o faz pela falta de alternativa de produção de 
gêneros com garantia de comercialização.

As amarras contratuais são decorren-
tes da imposição de um pacote tecnológico 

(sementes, agrotóxicos, fertilizantes, uten-
sílios, equipamentos de proteção individual, 
assistência técnica gratuita, transporte da 
safra etc.), do controle rígido dos ganhos dos 
fumicultores – através da definição anteci-
pada dos preços pagos e da meta de volume 
de produção – e do impedimento dos agri-
cultores de vender para outros compradores 
por preços melhores (BONATO, 2009).

Constatou-se que os fumicultores encon-
tram dificuldades de financiamento para 
suas atividades, advindas da insuficiência de 
políticas públicas de financiamento para os 
pequenos agricultores. De fato, o Estado bra-
sileiro tem destinado mais recursos ao agro-
negócio do que aos produtores familiares: 
enquanto o Programa de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf ) recebeu, em 
2014, um orçamento de 21 bilhões de reais, o 
agronegócio contou com valores que chega-
ram à casa dos 156 bilhões (RIGON; BEZERRA, 2014). 

Em geral, nos casos em que os fumiculto-
res necessitam de financiamento, não conse-
guem manter contato direto com os bancos, 
sendo intermediados pelas empresas fuma-
geiras, que atuam como avalistas dos seus 
‘integrados’ (assim qualificados pelas pró-
prias empresas) nos ditos financiamentos. 
Análise realizada por Bonato, Zotti e Angelis 
(2010, P. 56) aponta que um dos problemas veri-
ficados no processo de financiamento é que 

as empresas não costumam fornecer cópia 
do documento do crédito gerado aos fumi-
cultores, onde constam as informações so-
bre as operações realizadas, o que acaba 
gerando dúvidas e insegurança por parte dos 
agricultores. 

Esse processo de financiamento acaba 
gerando um endividamento que mantém os 
fumicultores vinculados às empresas para 
as safras futuras (ALMEIDA, 2005). No presente 
estudo, os entrevistados referiram viver uma 
situação de pressão sobre toda a família, ex-
pressa em suas palavras como “vivemos com 
uma espada sobre a cabeça”, sentimento que, 
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segundo seus relatos, já levou fumicultores 
endividados ao suicídio.

Não existe um empenho efetivo do Estado 
brasileiro e do Paraná para oferecer outras 
possibilidades aos agricultores para diversi-
ficar a produção, no sentido de superar sua 
dependência do cultivo do fumo. Apesar de já 
existirem formulações políticas nesse sentido, 
há sérios entraves para sua implementação, 
como a ausência da alocação de recursos fi-
nanceiros, humanos e a não implementação 
da reforma agrária (BONATO, 2009).

Apesar dos limites impostos a esses traba-
lhadores, existem alguns espaços possíveis 
de reação, entre os quais, seus sindicatos, 
o Fórum Estadual contra os Agrotóxicos 
e entidades como a Terra de Direitos, 
a Via Campesina, o Coletivo Triunfo, o 
Departamento de Estudos Sócio-Econômicos 
Rurais (Deser), Assessoria e Serviços a 
Projetos em Agricultura Alternativa (Aspta), 
Instituto Guardiões da Natureza, entre 
outros, bem como ações levadas a cabo por 
profissionais do setor público, em parceria 
ou não com as entidades citadas.

Por sua vez, o Ministério Público do 
Trabalho do Paraná (MTP) também se cons-
titui aliado importante na luta por melhores 
condições de vida e trabalho de fumiculto-
res. Em 2007, o MPT ajuizou seis ações civis 
públicas contra as indústrias fumageiras, 
a Associação dos Fumicultores do Brasil 
(Afubra) e o Sindicato das Indústrias do Fumo 
(Sindifumo), devido à existência de trabalho 
degradante, falta de registro dos trabalhado-
res e uso de mão de obra infantil (JUSBRASIL, 2007).

Ainda com relação a essa questão, uma 
ocorrência positiva, em nível nacional, foi a 
assinatura da Convenção-Quadro, ratificada 
pelo Brasil em 2005, cujo objetivo é 

preservar as gerações presentes e futuras das 
consequências sanitárias, sociais, ambientais 
e econômicas do consumo e da exposição à 
fumaça do tabaco (DESER, 2012), 

o que implica a necessidade de os governos 

implantarem políticas de diversificação, 
agrícolas e não agrícolas, para os produtores 
de fumo.

Consequências da exposição laboral 
aos agrotóxicos 

Há décadas que inúmeros estudos relacio-
nam agravos à saúde humana com a expo-
sição prolongada aos agrotóxicos, entre os 
quais, o câncer, as doenças neurológicas, he-
páticas, renais, respiratórias, imunológicas e 
endócrinas, as alterações mutagênicas, tera-
togênicas e genotóxicas. 

Em estudos mais recentes, exposição crônica 
moderada a agrotóxicos mostra maior preva-
lência de sintomas neurológicos e alterações 
no desempenho neurocomportamental, como 
as disfunções cognitiva e psicomotora, além de 
aumento do risco para a doença de Parkinson 
(KAMEL; HOPPIN, 2004); aumento de mortalidade e 
de internações por neoplasias, em municípios 
com alta exposição aos agrotóxicos, em com-
paração com municípios com baixa exposição 
(RIGOTTO ET AL., 2013); alterações no sistema nervoso 
periférico, glóbulos brancos, fígado e nos ele-
trólitos de pessoas expostas a piretroides e or-
ganofosforados (HU ET AL., 2015).

O uso de agrotóxicos está relacionado ao 
desenvolvimento de alguns tipos de câncer, 
como o de cérebro, próstata, rim, linfoma não 
Hodgkin e leucemia, assim como o aumento 
do risco de câncer em crianças com exposi-
ção pré e pós-natal, filhas de pais expostos no 
trabalho (BASSIL ET AL., 2007).

Algumas classes de produtos têm sido 
mais estudadas. Uma delas, os organofosfo-
rados, causa efeitos neurotóxicos de forma 
crônica: distúrbios psiquiátricos, cognitivos 
e neuropatia periférica (PACHECO-FERREIRA, 2008). 
A polineuropatia tardia induzida por organo-
fosforado é uma síndrome que ocorre após 
7 a 21 dias da exposição a um agrotóxico or-
ganofosforado e afeta, predominantemente, 
nervos longos do sistema nervoso, causando 
fraqueza simétrica dos músculos periféricos 
de braços e pernas, com alterações sensoriais 
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variáveis. A fosforilação da enzima neuropa-
thy targe esterase é considerada responsável 
pela disfunção, cuja deficiência pode ser per-
manente (KAMANYIRE; KARALLIEDDE, 2003). 

Os organofosforados podem, ainda, pro-
duzir agravos neurocomportamentais, afe-
tando as funções intelectuais, cognitivas, de 
memória, comportamento, processamen-
to de informações, coordenação motora 
fina, levando à ansiedade e à irritabilidade 
(PACHECO-FERREIRA ET AL., 2008). 

A utilização prolongada de diferentes 
agrotóxicos pode ocasionar neuropatias 
tardias, síndromes neurocomportamentais 
e distúrbios neuropsiquiátricos, com alta in-
cidência de suicídio, tal como descrito sobre 
os fumicultores do município de Venâncio 
Aires (RS) (FALK ET AL., 1996).

Entre fruticultores de Bento Gonçalves 
(RS), observou-se uma exposição média a 12 
agrotóxicos diferentes na safra, que origina-
ram sintomas em diversos sistemas, como o 
nervoso, o digestivo e o respiratório, além da 
pele e anexos (FARIA ET AL, 2009). 

No presente estudo, como sintomas neu-
ropsiquiátricos referidos, destacaram-se as 
alterações de humor (52%), câimbras (39%), 
cansaço fácil nas pernas (39%), fraqueza 
muscular (35%), parestesias de membros 
inferiores (41%) e superiores (30%), visão 
turva (39%), alteração de sono (33%), irri-
tabilidade (46%), diminuição da memória 
(43%), tontura (48%), cefaleia (65%), sudo-
rese (46%) e palpitação (33%). 

Estudo realizado com 102 trabalhadores 
rurais em Nova Friburgo (RJ), para avaliar os 
efeitos à saúde da exposição múltipla a agrotó-
xicos, encontrou parestesia em ‘bota e luva’, ce-
faleia habitual, astenia, insônia, irritabilidade, 
visão turva, sensação de peso em membros in-
feriores, alterações de humor (ARAÚJO ET AL., 2007), 
resultados muito semelhantes aos encontrados 
na presente pesquisa para os trabalhadores da 
fumicultura de Rio Azul.

Estudo de agricultores de Paty do Alferes 
(RJ) encontrou, como sintomas mais fre-
quentemente relatados, dor de cabeça (71%), 

enjoo (50%), diminuição da visão (38%), ver-
tigem (35%), irritação da pele (29%), perda 
de apetite (24%), tremores (15%), vômitos 
(15%), crise alérgica (6%), diarreia (6%), 
dores no peito (6%), secura na garganta (3%) 
e nervosismo (3%) (DELGADO; PAUMGARTTEN, 2004). 

No presente estudo, foram encontra-
dos, por meio do exame físico: alterações 
de sensibilidade em membros inferiores 
(47,8%), sensibilidade em membros superio-
res (41,3%), redução de força muscular em 
membros inferiores (17,3%) e em membros 
superiores (15,2%), redução do campo visual 
(17,3%), alterações de reflexos (13%), altera-
ções da coordenação de membros superiores 
(10,8%) e membros inferiores (6,5%), tremor 
(10,8%), sinais radiculares (6,5%), alterações 
da marcha (6,5%), alterações do tônus em 
membros inferiores (2%) e membros supe-
riores (2%) e presença de tiques (2%).  

Dois casos de polineuropatia tardia induzida 
por organofosforado foram diagnosticados a 
partir da avaliação neurológica e da correlação 
com a exposição no trabalho. Ambos adultos 
jovens, com idade entre 30 a 40 anos, com mais 
de 20 anos de exposição aos organofosforados 
e carbamatos na fumicultura e com história de 
intoxicação aguda anterior.

Pesquisa dos transtornos psiquiátri-
cos menores

Para a identificação de transtornos psiqui-
átricos menores, utilizou-se o SRQ-20. O 
ponto de corte foi de 7/8 (até 7 respostas po-
sitivas = não caso; 8 ou mais respostas positi-
vas = caso) para ambos os sexos. 

Dos trabalhadores investigados, 18 apre-
sentaram SRQ-20 positivo, o que perfaz 
39% da amostra. Em estudo realizado no Rio 
Grande do Sul, com agricultores familiares 
expostos a múltiplos agrotóxicos, a preva-
lência encontrada foi de 41% no município 
de Antônio Prado e 32% no município de Ipê 
(FARIA ET AL., 2000), resultados similares aos en-
contrados na presente pesquisa. 
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Exames laboratoriais

Os resultados dos exames laboratoriais de 12 
participantes se apresentaram alterados para 
aminotransferase de alanina (ALT), amino-
transferase de aspartate (AST), gama glutamil 
transaminases (GGT), fosfatase alcalina (FA) 
e bilirrubinas totais (BT). Dois trabalhado-
res apresentaram ALT e AST alterados, e um 
apresentou AST e GGT alterados. Os demais 
exames apresentaram resultados dentro dos 
parâmetros da normalidade, inclusive os de 
colinesterases. 

Os exames de colinesterase plasmática 
e eritrocitária não demonstraram resul-
tados diferentes dos valores observados 
na população em geral. Isso é explicado, 
em parte, porque 40% dos participantes já 
não mais trabalhavam com fumicultura na 
ocasião da pesquisa. Contribuiu também 
para que os níveis de colinesterase se encon-
trassem dentro dos limites da normalidade 
o fato de que as amostras foram coletadas 
no período entre o processo de capação (re-
tirada manual dos botões florais) e o início 
da colheita do fumo, nos quais não se faz 
uso de inibidores de colinesterases. 

Os exames de colinesterases eritro-
citária e plasmática são descritos como 
indicadores biológicos de exposição aos 
agrotóxicos organofosforados e carbama-
tos pela Norma Regulamentadora nº 7 do 
Ministério do Trabalho, sendo muito uti-
lizados, ainda hoje, como único controle 

de intoxicações, principalmente em cam-
panhas promovidas por entidades pa-
tronais. Diversos estudos, no entanto, já 
indicaram a limitação desse tipo de con-
trole (KAMANYIRE; KARALLIEDDE, 2004; FARIA; ROSA; 

FACCHINI, 2009), que, primeiramente, neces-
sitaria da determinação da atividade da 
enzima pré-ocupacional, para posterior 
comparação. Além disso, a enzima sofre 
inibição por diversas outras causas, tais 
como: fatores genéticos, idade, sexo, gra-
videz, agentes terapêuticos, desnutrição 
e outras doenças. O acompanhamento ou 
a avaliação da saúde desses trabalhadores 
não deve, portanto, restringir-se à dosagem 
de colinesterases. O indicado seria a reali-
zação de avaliação clínica, exame físico e 
pesquisa do histórico ocupacional e de ex-
posição aos produtos tóxicos ao longo dos 
anos de trabalho (PARANÁ, 2013).

Avaliação audiológica

No que se refere aos efeitos dos agrotó-
xicos no sistema auditivo, sabe-se que 
grande parte dos agrotóxicos utilizados 
na agricultura é neurotóxica e que, além 
de ocasionar problemas mais sérios na 
saúde humana, pode afetar o sistema au-
ditivo central e periférico, sobretudo os 
organofosforados (JOHNSON; MORATA, 2010). 
Há indícios de que a perda auditiva seja 
uma manifestação precoce da intoxicação 
(AZEVEDO, 2004).

Tabela 1. Resultado da avaliação audiológica básica (audiometria e curva timpanométrica) de acordo com a orelha. Rio 
Azul, 2000 a 2010

RESULTADOS ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA

n Percentual (%) N Percentual (%)

Audiometria

Alterado Normal                                  34,78 18 39,14

16 30 65,21 28 60,86

TOTAL audiometria 46 100 46 100
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Fonte: Elaboração própria.

A: mobilidade normal do sistema tímpano-ossicular; Ad: hipermobilidade do sistema tímpano-ossicular; As: baixa mobilidade do sistema tímpano-
ossicular; B: ausência de mobilidade do sistema tímpano-ossicular; C: pressão de ar da orelha média desviada para pressão negativa.

Neste estudo, a avaliação audiológica 
básica dos 46 participantes demonstrou al-
teração em 34,78% na orelha direita e 39,14% 
na orelha esquerda. A maioria das alterações 
foi do tipo neurosensorial (58,00%), afe-
tando, principalmente, as altas frequências. 
Quanto à curva timpanométrica, a maior 
parte dos participantes apresentou curva 
timpanométrica do tipo A, o que demonstra 
integridade de orelha externa e média. Esses 
resultados encontram-se compatíveis com os 
estudos que demonstraram associação entre 
a exposição a agrotóxicos e a alteração nos 

limiares auditivos de agricultores (JOHNSON; 

MORATA, 2010; LOBATO, 2015). 
É comum a disfunção auditiva causada 

por agrotóxicos ser uma perda auditiva neu-
rosensorial, sendo as frequências altas as 
mais afetadas na audiometria tonal liminar 
(3 a 6kHz) e na audiometria de altas frequ-
ências, as frequências de 9.000 e 11.200 Hz. 
A exposição aos agrotóxicos poderá estar 
associada à ausência de reflexo acústico, à 
redução da relação sinal/ruído das EOA e à 
disfunção do sistema auditivo eferente olivo-
coclear (LOBATO, 2015). 

Tabela 1. (cont.)

Curva timpanométrica

A 35 76,08 39 84,78

Ad 3 6,52 - 0,00

As 2 4,34 2 4,34

B 1 2,17 1 2,17

C 1 2,17 - 0,00

Sem resposta 4 8,69 4 8,69

TOTAL curva timpanométrica 46 100 46 100

Tabela 2. Resultado das EOAT e Peate de acordo com a orelha. Rio Azul, 2000 a 2010

RESULTADOS ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA

n Percentual (%) N Percentual (%)

EOAT

Alterado 07                                  43.75 07 43.75

Normal 09 56,25 09 56,25

TOTAL EOAT 16 100 16 100

Peat

Alterado 04 66.66 03 50,00

Normal 02 33.33 03         50,00

TOTAL Peate 06 100 06 100

Fonte: Elaboração própria.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 563-576, ABR-JUN 2017

Intoxicação crônica por agrotóxicos em fumicultores 573

Os dados da tabela 2 demonstram alte-
ração coclear, identificada por meio das 
EOAT, e alteração retrococlear, identificada 
por meio do Peate. A alteração coclear está 
relacionada com alteração no sistema au-
ditivo periférico, e a alteração retrococlear 
está relacionada com alterações no sistema 
auditivo central. Ambas podem trazer conse-
quências para a vida cotidiana e necessitam 
de ações de prevenção.

Com relação aos resultados do RGDT, 
dos 20 participantes avaliados, nove apre-
sentaram alteração no exame (45%), e 11 
apresentaram resultados normais (55%). 
Demonstra-se, com esses dados, a presença 
de alteração na habilidade auditiva tempo-
ral. As alterações nas habilidades temporais 
geram dificuldades na percepção de estímu-
los que se modificam rapidamente, o que 
pode afetar a discriminação e o processa-
mento fonológico do som da língua e interfe-
rir na compreensão de fala.

Os resultados audiológicos do pre-
sente estudo (tabelas 1 e 2 e do RGDT) 
encontram-se compatíveis com os estudos 
que demonstraram associação entre a ex-
posição a agrotóxicos e a alteração nos 
achados auditivos periféricos e centrais de 
agricultores. Isso reafirma a necessidade do 
monitoramento audiológico (por meio das 
avaliações básica e complementar) para a 
vigilância à saúde das populações expostas a 
tais venenos (LOBATO, 2015).

Estabelecimento do diagnóstico 
de intoxicação crônica por agro-
tóxico decorrente de atividade da 
fumicultura

Estudadas as relações entre dados colhidos 
nas diferentes etapas, dos 46 adultos ava-
liados, 20 tiveram firmado o diagnóstico de 
intoxicação crônica por agrotóxicos.

As três manifestações mais comuns nas 
intoxicações crônicas por exposição a múl-
tiplos agrotóxicos encontradas foram: trans-
tornos psiquiátricos menores (90%), perda 

auditiva neurosensorial (15%) e polineuro-
patia tardia induzida por organofosforados 
(10%). Os casos de perda auditiva neurosen-
sorial foram investigados por meio da avalia-
ção básica e complementar. 

Outra relação que se mostrou significativa 
(p = 0,0048) foi entre a intoxicação crônica e 
a história de intoxicação aguda no passado, 
através do teste Qui-quadrado, com nível de 
significância de 0,05 (5%).

Todos os participantes receberam o laudo 
da sua avaliação, juntamente com os resulta-
dos dos exames laboratoriais e audiológicos, 
e os 20 casos de intoxicação crônica foram 
notificados no Sinan. 

Considerações finais

Os fumicultores do grupo estudado são pe-
quenos proprietários de terra, de pouca 
escolaridade, com dificuldades de acesso a 
financiamento, transporte, serviços básicos 
de saneamento e saúde, e um terço deles 
obtém uma renda que é insuficiente para a 
manutenção da própria sobrevivência e de 
sua família.

O Sistema Integrado, embora garanta a 
compra do tabaco produzido pelo agricultor, 
impõe a utilização de um pacote tecnológico, 
como sementes e agrotóxicos, um processo 
de trabalho pré-determinado e pouca auto-
nomia para classificar e vender seu produto 
pelo melhor preço. 

Esse modo de vida e o trabalho impac-
tam diretamente a saúde desses agriculto-
res. A exposição continuada a agrotóxicos 
na fumicultura em Rio Azul tem determi-
nado intoxicações crônicas identificadas, 
no presente estudo, pelos transtornos psi-
quiátricos menores, pela perda auditiva 
e pela polineuropatia tardia induzida por 
organofosforados. 

A alta frequência dos processos mórbidos 
experimentados pelos fumicultores se deve, 
no âmbito individual, ao contato com múl-
tiplos agentes tóxicos, associado ao esforço 
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físico intenso, realizado em extensas jornadas 
de trabalho mal remunerado. Tais condições 
de vida expressam uma inserção precária nos 
espaços da produção e do consumo, caracte-
rística do modo de vida particular que lhes é 
imposto. Em última instância, seu adoecimen-
to e sua precariedade na realização da vida 

advêm da lógica da produção de mais-valor, 
acima de tudo, necessidade precípua da socie-
dade capitalista. O combate ao adoecimento e 
a defesa da saúde desses, como de todos os 
trabalhadores, impõem, como objetivo final, a 
superação de tal modo de produção por outro 
que priorize a vida. s
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RESUMO As atividades de trabalho desempenhadas pelos bombeiros podem provocar impac-
tos negativos sobre sua saúde? Este artigo é o resultado de um estudo epidemiológico des-
critivo cujo objetivo central é analisar a relação entre as doenças dos bombeiros militares do 
município do Rio de Janeiro e suas atividades de trabalho. Os resultados apontam que o perfil 
epidemiológico dos bombeiros é diversificado e que os registros de doenças encontradas na 
categoria possuem ligação com suas especialidades, quadros e especificidades de suas ativi-
dades de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE Saúde pública. Saúde do trabalhador. Bombeiros. Riscos ocupacionais. 
Doenças do trabalho.

ABSTRACT Can the work activities performed by firefighters cause negative impacts on their 
health? This article is the result of a descriptive epidemiological study whose central objective is 
to analyze the relation between the diseases of military firefighters from the municipality of Rio 
de Janeiro and their work activities. The results indicate that the epidemiological profile of the 
firefighters is diversified and the records of diseases found within the category have connection 
to their specialties, frameworks and specificities of their work activities.

KEYWORDS Public health. Occupational health. Firefighters. Occupational risks. Occupational 
diseases.
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Introdução

A atividade do trabalho dos bombeiros mi-
litares pode ser resumida na salvaguarda e 
defesa de vidas e bens em situações emer-
genciais e contingenciais. Atividades como 
a condução de veículos de socorro, corte de 
árvores, a retirada de uma vítima das ferra-
gens de um acidente automobilístico, o tra-
balho noturno, o combate a diversos tipos de 
incêndio, o resgate de vítimas em estruturas 
colapsadas ou em ambiente de contaminação 
química, biológica e radiológica, assim como 
o manuseio de substâncias químicas, são si-
tuações cotidianas vividas pelos bombeiros, 
em que a categoria se encontra exposta a di-
versos riscos e cargas de trabalho.

O desempenho de tais atividades pode 
provocar impactos negativos em sua saúde? 
No Brasil, foram realizados alguns estudos 
sobre temática saúde-trabalho-doença dos 
bombeiros, Monteiro et al. (2007) apontam que 
os bombeiros passam por situações fontes de 
estresse; Silva Lima e Caixeta (2010) concluem 
que a categoria possui fatores de risco para o 
desenvolvimento da síndrome de burnout; e 
em sua revisão bibliográfica, Souza, Veloso e 
Oliveira (2012) encontram evidências de que a 
categoria vem desenvolvendo doenças rela-
tivas à saúde mental.

Em virtude das exposições exigidas pelo 
ofício, é possível que as diversas doenças en-
contradas nos bombeiros militares possuam 
alguma relação com suas atividades laborais e 
com as especificidades de cada especialidade, 
graduação, quadro e posto, pois cada um destes 
apresenta um conjunto de riscos e cargas de 
trabalho inerentes às atribuições do cargo. 

Diante das especificidades da profissão, 
este estudo busca analisar a relação entre as 
doenças dos bombeiros militares e suas ativi-
dades de trabalho. A relevância da pesquisa 
se deve ao fato de que a categoria desenvolve 
atividades essenciais para a manutenção da 
vida das pessoas e, portanto, seu estado de 
saúde física e mental é essencial para o cum-
primento de sua missão. 

Contribuições teóricas 
para a análise da relação 
saúde-trabalho-doença dos 
bombeiros militares

A saúde do trabalhador dedica-se ao estudo 
da relação saúde-trabalho-doença dos 
grupos humanos, e sua análise é composta 
por diversos campos científicos, como medi-
cina, psicologia, direito, engenharia, epide-
miologia, administração, ergonomia e outras, 
configurando seu caráter multidisciplinar. 

[...] por Saúde do Trabalhador compreende-se 
um corpo de práticas teóricas interdisciplina-
res – técnicas, sociais, humanas – e interins-
titucionais, desenvolvidas por diversos atores 
situados em lugares sociais distintos e infor-
mados por uma perspectiva comum. (GOMEZ; 

THEDIM-COSTA, 1997, P. 25).

Trata-se, ainda, de um campo pertencente 
à área da saúde pública que difere de práticas 
tradicionais (medicina do trabalho; saúde 
ocupacional) por incorporar o conhecimento 
empírico e a participação ativa dos trabalha-
dores no cerne de suas reflexões e ações.

[...] é consensual considerar que esse tema se 
insere no amplo espectro de teorias e práti-
cas do campo da saúde coletiva e nos mar-
cos institucionais do SUS, dando-se particular 
ênfase à participação dos trabalhadores como 
sujeitos coletivos. (GOMEZ, 2011, P. 28).

A saúde do trabalhador reconhece a saúde 
como um direito de cidadania, no rol dos di-
reitos humanos, que não se limita a normas 
contratuais (trabalhistas e previdenciárias). 
Em síntese, assume-se como campo de conhe-
cimentos e práticas que entende a saúde como 
um conjunto complexo formado por todas as 
instâncias que permeiam a vida humana.

Bombeiros militares são trabalhadores 
que, como os demais, estão expostos a situ-
ações de risco no trabalho. A peculiaridade 
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de seu trabalho, entretanto, é que lidam com 
situações, no mais das vezes, dramáticas, em 
que a vida humana está exposta a riscos de 
diversas ordens.

Salvamentos, socorros e cuidados diversos 
em situações trágicas – incêndios, colisões, 
desabamentos, naufrágios –, em que a urgên-
cia da decisão do que fazer é parte habitual 
da atividade, colocam esse trabalhador em 
um estado permanente de tensão psíquica 
e lhe exige, em geral, respostas corporais 
de força e desempenho pouco usuais nas si-
tuações cotidianas. Os bombeiros militares 
trabalham com a incerteza do que lhe será 
exigido em cada ação que cumprem. Pode-se 
inferir que são poucas as atividades humanas 
que laboram em seu cotidiano com a habitu-
alidade das incertezas. O efeito do trabalho, 
sob essas condições, permanece ainda como 
uma inferência, uma suposição do quanto isso 
afeta a saúde do bombeiro militar. 

 Nesse contexto, pode-se supor que esses 
trabalhadores estão expostos aos mais di-
versos riscos e cargas de trabalho. Além dos 
clássicos riscos – físicos, químicos, biológi-
cos, ergonômicos e, principalmente, de aci-
dentes –, as cargas de trabalho são maiores 
no bombeiro militar. Enquanto causas evi-
dentes nesse tipo de atividade, as cargas de 
trabalho são a fonte primordial do desgaste 
(LAURELL; NORIEGA, 1989), cujas consequências 
para a saúde são amplas, do sofrimento psí-
quico às doenças psicossomáticas, passando 
pelos desajustes sociais e comportamentais.

O desgaste pode ser definido, então, como a 
perda de capacidade efetiva e/ou potencial, 
biológica e psíquica. Ou seja, não se refere a 
algum processo particular isolado, mas sim ao 
conjunto dos processos biopsíquicos. (LAURELL; 

NORIEGA, 1989, P. 115).

Estudar o modo de adoecimento do bom-
beiro militar tendo como embasamento 
teórico os pilares do campo da saúde do tra-
balhador, ou seja, a valorização da participa-
ção do trabalhador incorporando seu saber 

empírico e tendo a atividade como fator 
central para a reflexão da relação saúde-
-trabalho-doença da categoria, pode ampliar 
a capacidade de rever procedimentos, pro-
tocolos e prescrições do trabalho com o 
objetivo de aprimorar a qualidade de vida 
desses trabalhadores e, inclusive, propiciar 
um melhor atendimento à população que, 
em situações de aguda vulnerabilidade, tem 
nesse profissional, muitas vezes, a salvação 
de sua vida e saúde.

Metodologia

Do ponto de vista metodológico, utili-
zou-se a epidemiologia descritiva, pois, 
segundo Ribeiro (2012), este modelo dedica-
-se ao estudo da distribuição da frequência 
das doenças e agravos à saúde consideran-
do elementos que estejam presentes na 
vida cotidiana do universo pesquisado; 
dessa forma, possibilita a identificação 
do perfil epidemiológico e contribui para 
ações mais eficazes de assistência, pre-
venção e promoção da saúde. Sendo assim, 
foram utilizadas como variáveis de análise 
o tempo de afastamento do trabalho, a 
faixa etária, o posto dos Oficiais, a gradua-
ção de Praças, as especialidades dos bom-
beiros e suas respectivas atividades, os 
cinco capítulos do Código Internacional 
de Doenças (CID-10) mais encontrados e 
os cinco diagnósticos mais encontrados. 

 A abordagem quantitativa é calcada prin-
cipalmente na mensuração de dados, ou seja, 
na quantificação. 

O uso de métodos quantitativos tem o ob-
jetivo de trazer à luz dados, indicadores e 
tendências observáveis ou produzir modelos 
teóricos de alta abstração com aplicabilidade 
prática. (MINAYO, 2014, P. 56). 

Com a abordagem quantitativa utilizada, 
foi possível estabelecer relação entre fatores 
que habitualmente não se correlacionam e, a 
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partir daí, pensar soluções para questiona-
mentos e problemas encontrados na análise. 

O trabalho cumpriu todas as exigên-
cias solicitadas pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp/Fiocruz), sendo aprovado pelo 
parecer nº 1.321.515. Antes de seu início 
em campo, a pesquisa, que contou com 
financiamento dos próprios autores, foi 
avaliada pelo Comitê de Ética do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (CBMERJ), que, ao constatar au-
sência de conflito de interesse, autorizou 
sua realização. 

O universo pesquisado

Inicialmente, procurou-se a Diretoria 
Geral de Pessoal (DGP) do CBMERJ para 
descobrir o número de trabalhadores da 
instituição lotados no município do Rio de 
Janeiro no ano de 2015. O software de ge-
renciamento de pessoal utilizado pela DGP 
só permite a visualização do efetivo para o 
dia em que a consulta é realizada. Foi-se ao 
órgão em dezembro de 2015, sendo assim, 
o número encontrado é uma aproximação 
para todo o período investigado. 

De acordo com dados da DGP/CBMERJ, 
em 2015, a instituição possuía em todo o 
estado 99 unidades operacionais. O univer-
so estudado é composto por 25 unidades 
situadas no município do Rio de Janeiro. 
As unidades são divididas entre 2 centros 
administrativos: o Comando de Bombeiro 
de Área I Capital (CBA-I Capital) com 14 
unidades situadas nas Zonas Norte e Oeste 
com aproximadamente 1.413 bombeiros e o 
Comando de Bombeiro de Área X Capital 
II (CBA-X Capital II), com 11 unidades 
distribuídas pela região da Grande Tijuca, 
Centro e Zona Sul, totalizando 1.041 bom-
beiros aproximadamente, ou seja, o artigo 
foi desenvolvido em um universo de apro-
ximadamente 2.454 militares do CBMERJ.

Conforme o Estatuto dos Bombeiros 
Militares (RIO DE JANEIRO, 1985), a carreira dos 
bombeiros militares pode ser dividida em 
dois círculos: o de Praças, que se inicia 
na Graduação de Soldado encerrando-se 
na de Subtenente e conta com 12 espe-
cialidades chamadas de Qualificação de 
Bombeiro Militar Profissional (QBMP); 
e dos Oficiais com três formas de in-
gresso: por meio da Escola de Bombeiro 
Militar no Posto de Cadete sendo Oficial 
Combatente; (QOC), como Oficial de 
Saúde (QOS), que por ingressarem na ins-
tituição possuindo nível superior iniciam 
a carreira no Posto de Tenente, e como 
Oficiais Administrativos (QOA) e Oficiais 
Especiais (QOE), que são trabalhadores 
que pertenciam ao círculo de Praças e me-
diante concurso interno ingressaram no 
oficialato como Tenente. Cabe ressaltar 
que os QOC e QOS encerram a carreira no 
Posto de Coronel enquanto os QOA e QOE 
podem chegar até o Posto de Major.

 De forma sintética, pode-se dizer que 
os oficias têm como principais atividades à 
chefia, organização e direção de unidades, 
equipes de prestação de socorros, seções 
e órgãos do CBMERJ. Os oficiais QOA e 
QOE não exercem cargos de direção, fato 
que não ocorre com os demais. Os oficiais 
de saúde exercem atividades relacionadas 
com as suas áreas de formação (medicina, 
psicologia, serviço social, enfermagem 
etc.), assim como as relativas ao seu posto. 
Nos Praças, Cabos e Soldados, são elemen-
tos de execução, enquanto Subtenentes 
e Sargentos auxiliam os oficiais e atuam 
como elo entre os que decidem o que fazer 
e os que executam.  

O Combatente (QBMP/00) primeira es-
pecialidade de Praças atua em operações 
de combate a incêndios; os especialistas em 
Busca e Salvamento (QBMP/01) realizam 
diversos tipos de resgates como em matas 
e até capturas de animais. Os motoristas 
(QBMP/02) conduzem os diversos veí-
culos de socorro terrestre. O especialista 
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em Manutenção de Motomecanização e 
Equipamentos Especializados ou ‘Artífice’ 
(QBMP/03) realiza a manutenção das via-
turas da instituição.

A atividade dos músicos (QBMP/04) 
e corneteiros (QBMP/07) é participar de 
cerimônias, solenidades e treinamentos 
em que sejam necessárias a utilização 
de instrumentos musicais e corneta. O 
Operador e Manutenção e Equipamento 
Especializado ou ‘Comunicante’ 
(QBMP/05) é responsável pelo atendi-
mento das ligações e acionamento das 
equipes de socorros.

O Auxiliar de Saúde (QBMP/06) pode 
ser um Técnico de Enfermagem, Auxiliar 
de Consultório Dentário ou de Técnico 
em Radiologia. Realizam atividades espe-
cíficas à sua formação: o primeiro, além 
de atuar nas ambulâncias, pode atuar nas 
unidades de saúde da instituição como os 
outros dois. O Marítimo, também chamado 
de ‘Mestre’ (QBMP/08), realiza atividades 
de pilotagem de pequenas embarcações. 
O Hidrante (QBMP/09) executa mano-
bras na rede de abastecimento de água em 
combates a incêndios; Os Guarda-Vidas 
(QBMP/10) resgatam banhistas vítimas de 
afogamento na orla. 

O Técnico em Emergências Médicas 
(QBMP11) realiza atendimentos pré-
-hospitalares, sobretudo nos serviços de 
ambulância em diversos tipos situações 
que se caracterizam como críticas à vida 
humana. É importante destacar que tanto 
os riscos quanto as cargas de trabalho 
variam conforme as peculiaridades das 
atividades e atribuições entre os quadros, 
postos (para Oficial), especialidades e gra-
duações (para Praças).

Resultados e discussão

Na visita ao Centro de Perícias Médicas e 
Saúde Ocupacional (CPMSO) do CBMERJ, 
coletou-se em suas bases de dados um total 
de 16.898 registros de atendimentos médicos 
referentes a toda instituição de janeiro de 
2015 até a segunda quinzena de dezembro de 
2015. Após tabulação e exclusão dos registros 
duplicados, chegou-se ao resultado de 1.818, 
dos quais 1.125 eram das unidades do CBA-I, 
e os outros 693 das unidades subordinadas 
ao CBA-X Capital II. 

 Cabe ressaltar dois fatos: o primeiro é que 
somente foram contabilizados os registros 
que geraram ao menos um dia de afastamento 
do trabalho; já o segundo é que nas fichas de 
atendimento médico não existem informações 
sobre as especialidades e quadros dos bom-
beiros, essa informação foi obtida por meio do 
cruzamento do Registro Geral (RG) contido 
nas fichas médicas com os presentes no sistema 
DGP/CBMERJ por intermédio do programa 
Microsoft Access®, que é um sistema de geren-
ciamento de banco de dados. 

É importante destacar que os dados que 
poderiam revelar a identidade dos bom-
beiros não foram repassados, dessa forma, 
o sigilo sobre a identidade dos militares foi 
preservado. Após os processos descritos 
acima, foi possível obter a idade, a unidade, 
o tempo de afastamento, o diagnóstico con-
forme o CID-10, quadro, especialidade, posto 
e graduação dos bombeiros militares. Vale 
lembrar que se optou por chamar os dados 
referentes aos afastamentos de registros ao 
invés de casos, pois é possível que existam 
casos de renovação das licenças médicas. 
Abaixo, será dado início à análise dos regis-
tros começando pelos dias de afastamento.
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Gráfico 1.  Tempo de afastamento do trabalho dos bombeiros militares do município do Rio de Janeiro ano 2015

Fonte: Elaboração própria de acordo com as bases de dados do CPMSO CBMERJ (RIO DE JANEIRO, 2015a).

Com relação aos dias de afastamento, 
encontraram-se 706 registros de 1 a 15 dias 
e 674 registros de 16 a 30, juntos eles corres-
pondem a 75,9 % do número total. Os regis-
tros de 31 a 90 dias totalizam 407, e foram 
encontrados 31 registros com mais de 90 dias 
de afastamento. Os 1.818 registros somam 
um total de 55.507 dias de afastamento do 

trabalho para tratamento de saúde, isso equi-
vale a aproximadamente 152 anos. Ao dividir 
o total de dias de afastamento pelo efetivo 
de 2.454 bombeiros do universo pesquisado, 
chegou-se a aproximadamente 23 dias de 
afastamento para cada trabalhador. Abaixo, 
será vista a faixa etária dos dados de afasta-
mentos (gráfico 2).
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Gráfico 2. Distribuição dos afastamentos de bombeiros militares do município do Rio de Janeiro de acordo com a faixa 
etária ano 2015

Fonte: Elaboração própria de acordo com as bases de dados do CPMSO CBMERJ (RIO DE JANEIRO, 2015b).
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Com relação à faixa etária, os bombeiros 
de 20 a 29 anos são os que menos se afastam 
do trabalho, para estes, encontraram-se 62 
registros. Já para a faixa de 30 a 39 anos, os 
registros dão um salto e chegam a um total de 
301. A faixa etária que mais apresentou regis-
tros foi a dos bombeiros entre 40 e 49 anos de 
idade com um total de 641 registros. Por meio 
da análise dos 1.269 registros com a varável 
preenchida no gráfico 2, é possível dizer que 
os bombeiros que possuem mais idade e, em 
geral, mais tempo de trabalho são os que mais 
se afastam para tratar de sua saúde.

Os 549 registros em branco revelam uma 
falha no armazenamento que deve ser corrigi-
da, pois, embora o fato não invalide os achados, 
talvez sua ausência possibilite um conhecimen-
to parcial sobre a real situação de saúde desses 
trabalhadores em relação à varável investigada. 

A partir dos 50 anos, encontraram-se 
265 registros, isso não significa que a partir 
dessa faixa etária a quantidade de bombei-
ros doentes é menor. Em geral, com 50 anos, 
esses trabalhadores estão entrando para a 
reserva remunerada (aposentadoria), por 
isso não são mais registrados como traba-
lhadores efetivos de qualquer unidade, isso 
poderia explicar a queda encontrada. 

Dos 1.818 registros de afastamento, 59 são 
para Postos do oficialato. Um, que equivale a 
1,7%, para Cadete; 2, ou 3,4%, para Aspirante; 
8, totalizando 13,5%, para 2º Tenente; 22, ou 

seja, 37,3%, para 1º Tenente; 20, ou 33,9%, 
para Capitão; 2, que equivalem a 3,4%, para 
Major; 4, ou 6,8%, para Tenente Coronel. 
Conforme consta no gráfico 2 não foram en-
contrados registros para o posto de Coronel.

Nas Graduações de Praças, encontraram-
-se 1.759 registros, sendo 111 alcançando 6,4% 
para Soldado; para Cabo, 298, ou 16,9%; 291, o 
equivalente a 16,6%, para 3º Sargento; na gra-
duação de 2º Sargento, encontraram-se 316, 
ou 17,9%; para 1º Sargento, 448, o que equivale 
a 25,4%, e 295, ou 16,8%, para Subtenente. Os 
registros de Praças correspondem a 96,7% 
do total. É importante destacar que, inde-
pendentemente das especificidades entre 
postos e graduações, em ambos os círculos, 
os menores índices estão no início das carrei-
ras, fato que se pode comprovar no gráfico 2, 
pois nele se vê que os mais jovens são os que 
menos se afastam do trabalho.

Não se descarta a possibilidade da exis-
tência de sub-registros. Os poucos registros 
no oficialato eram esperados, pois, confor-
me dados da DGP da instituição, em 2015, 
a instituição possuía aproximadamente 
15.278 trabalhadores, dos quais os Oficiais 
representavam quase 21%. Cabe ressaltar 
que os dados de afastamento do oficialato 
correspondem a 3,3% do total do universo 
pesquisado. Os bombeiros são afetados por 
um amplo leque de patologias, abaixo serão 
vistos os principais. 
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No gráfico 3 estão os cinco capítulos que 
mais obtiveram doenças encontradas nos 
bombeiros somam um total de 920 registros. 
No grupo das Doenças Osteomusculares 
e do Tecido Conjuntivo (Capítulo XIII), 
encontraram-se 363 registros; em segundo 
estão as Lesões, Envenenamentos e Algumas 
Outras Consequências de Causas Externas 
(Capítulo XIX) com 223; em terceiro, os 
Transtornos Mentais e Comportamentais 
(Capítulo V) com 130; em quarto, as Doenças 
do Aparelho Circulatório (Capítulo IX) com 
116 e na quinta posição estão as Doenças do 
Aparelho Digestivo (Capítulo XI) com 88 
registros.

Segundo Robazzi et al. (2012, P. 530):

[...] as atividades que requerem força exces-
siva com as mãos, posturas inadequadas de 
membros superiores, repetitividade do mes-
mo padrão de movimento e compressão das 
estruturas dos membros superiores [...] são 
atividades de trabalho que podem ocasionar 

doenças osteomusculares; um exemplo de 
atividade da categoria com essas cargas e ris-
cos é a condução de veículos de socorro. 

As lesões podem ser ocasionadas por um 
acidente de trabalho, que, de acordo com 
Souza et al. (2008, P. 66), pode ser proveniente 
de uma queda ou do manuseio de máquinas 
e equipamentos perfurocortantes. O salva-
mento em altura é um exemplo de atividade 
na qual os fatores acima são encontrados, ou 
seja, esses elementos presentes nas ativida-
des de trabalho dos bombeiros podem pro-
vocar acidentes e gerar agravos à sua saúde.

Rotenberg et al. (2001) apontam que o tra-
balho noturno, a perda de horas de sono ou 
a troca dos ciclos cronobiológicos podem 
propiciar o aparecimento dos transtornos 
mentais e comportamentais. O serviço de 
guarda nos quartéis assim como os socorros 
são desempenhados durante as 24 horas do 
dia, inclusive período da madrugada, dessa 
forma, colocam-se como cargas e riscos 

Gráfico 3 - Distribuição dos afastamentos de bombeiros militares do município do Rio de Janeiro conforme os cinco 
principais capítulos da CID-10 ano 2015
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Fonte: Elaboração própria de acordo com as bases de dados do CPMSO CBMERJ (RIO DE JANEIRO, 2015b).
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inerentes às atividades da categoria que 
podem provocar algum efeito prejudicial à 
saúde desses trabalhadores.

Longatti e Ventura (2008) concluem que ati-
vidades de trabalho que levem o trabalhador à 
exaustão física podem contribuir para o apare-
cimento das doenças do sistema circulatório. 
Um exemplo de atividade dos bombeiros capaz 
de provocar esse efeito físico é o combate a 
incêndios na mata, tarefa que pode seguir por 
horas ininterruptas e/ou durar dias. 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), são 
doenças do aparelho digestivo relacionadas 

com o trabalho: às úlceras, colites e gastro-
enterites. Pode-se relacionar o aparecimento 
dessas doenças com atividades de trabalho, 
em que haja contato com produtos de origem 
química e material biológico. Os bombeiros 
estão expostos a essas cargas e riscos quando 
realizam o abastecimento de viaturas, a es-
terilização de materiais e nos resgates em 
enchentes e desabamentos. Ante os princi-
pais grupos de doenças registradas no uni-
verso estudado, e suas possíveis causas, fica 
a pergunta: quais são os diagnósticos que 
possuem mais registros?

Gráfico 4. Distribuição dos cinco diagnósticos mais encontrados nos bombeiros militares do município do Rio de Janeiro 
ano 2015

Fonte: Elaboração própria de acordo com as bases de dados do CPMSO CBMERJ (RIO DE JANEIRO, 2015b).
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Como se pode ver no gráfico 4, a primei-
ra doença mais encontrada com 26 registros 
foi a Lumbago com Ciática (CID-M54.4); em 
segundo, o Transtorno de Discos Lombares 
e de Outros Discos Intervertebrais com 
Radiculopatia (CID-M51.1) com 25 regis-
tros; em terceiro, o Transtorno Internos 

dos Joelhos (CID-M23) com 18 registros; 
em quarto, com 16 registros, o Episódio 
Depressivo Grave com sintomas psicóticos 
(CID-F32.3) e em último a Dor lombar baixa 
(CID-M54.5) com 13 registros.

É importante destacar que das cinco 
doenças, quatro são osteomusculares, esse 
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fato pode ser indicativo de que na maioria 
das atividades de trabalho dos bombeiros 
lhes são exigidos movimentos repetitivos, 
posturas inadequadas e levantamento de 
peso. A digitação de documentos, o combate 
a incêndios e colocação de vítimas em pran-
chas e macas são exemplos de atividades 
de trabalho da categoria em que se podem 

encontrar as cargas e riscos capazes de pro-
vocar os agravos à saúde destacados acima. 

Será que esses profissionais apresentam 
doenças que variam conforme suas especia-
lidades e quadros? Abaixo serão observadas 
as doenças mais encontradas conforme a 
divisão profissional dos bombeiros.

Quadro 1. Distribuição das três principais doenças da CID-10 dos bombeiros militares do município do Rio de Janeiro 
segundo a especialidade e quadro ano 2015

ESPECIALIDADE/QUADRO DIAGNÓSTICO
Nº 
REGISTROS

Combatente M54.4 Lumbago c/ciática 20

QBMP 00 M54.5 Dor lombar baixa 17

M23 Transtorno interno dos joelhos 10

Busca e Salvamento S92.3 Fratura de osso do metatarso 7

QBMP 01 S52 Fratura do antebraço 5

F32.3 Episódio depressivo grave c/sintomas psicóticos 4

Motorista M23 Transtorno interno dos joelhos 14

QBMP 02 M54.4 Lumbago c/ciática 12

M54.5 Dor lombar baixa 11

Artífice M51.1 Transtorno de discos lombares e outros discos interverte-
brais com radiculopatia

5

QBMP 03 M54 Dorsalgia 3

M54.5 Dor lombar baixa 3

Comunicante M54.2 Cervicalgia 5

QBMP 05 M75 Lesões do ombro 3

I21.9 Infarto agudo do miocárdio ne 2

Técnico de Enfermagem B30 Conjuntivite viral 1

QBMP 06 H10.2 Outras conjuntivites agudas 1

F32 Episódio depressivo 1

Corneteiro F19.2 Síndrome de dependência 3

QBMP 07 M23.2 Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga 2

B00 Infecção por vírus do herpes 1

Mestre S92 Fratura do pé 4

QBMP 08 S83.6 Entorse e distensão de outras partes e das não especifica-
das do joelho

1

S93.0 Luxação da articulação do tornozelo 1

Hidrante R55 Síncope e colapso 4

QBMP 09 B24 Doença por HIV ne 3

I82.9 Embolia e trombose venosa de veia ne 3

Guarda-Vidas K11.5 Sialolitíase 1
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Podemos observar no quadro 1 que nos 
Combatentes, a doença mais encontrada 
foi a Lumbago com Ciática (M54.4) com 
20 registros; nos especialistas em Busca 
e Salvamento, foi a Fratura de Osso do 
Metatarso (S92.3) com 7 registros; já nos 
Motoristas, o diagnóstico mais encontra-
da foi o Transtorno Internos dos Joelhos 
(M23) com 14 registros; em Artífices, foi o 
Transtorno de Discos Lombares e de Outros 
Discos Intervertebrais com Radiculopatia 
(M51.1) com 5 registros e no profissional 
responsável pelo atendimento das chamadas 
de socorro, a doença mais encontrada foi a 
Cervicalgia (M54.2) também com 5 registros.

Os Técnicos de Enfermagem, Técnicos 
em Emergências Médicas, Pilotos de 
Embarcações, Guarda-Vidas, Corneteiros, 
Músicos e o Hidrante são especialidades 
com atribuições muito específicas, e algumas 
estão com seu pessoal reduzido.

Em virtude da situação dessas sete es-
pecialidades acima citadas, parte desses 
trabalhadores está sediada em unidades es-
pecializadas ou apresentam-se em número 
reduzido, por isso encontraram-se poucos 
registros e até mesmo nenhum sobre eles. 
Esse fato revela a necessidade da realização 

desse estudo em unidades especializadas.
Ainda de acordo com a análise do quadro 

1, nos Corneteiros o diagnóstico mais regis-
trado foi a Síndrome de Dependência (F19.2) 
com 3 registros; nos Hidrantes, a doença mais 
encontrada foi a Síncope e Colapso (R55) 
com 4 registros; nos Pilotos de Embarcações, 
a doença mais encontrada foi a Fratura do Pé 
(S92) também com 4 registros. A Sialolitíase 
(K11.5) e Esterilização (Z30.2) foram os diag-
nósticos mais encontradas nos Guarda-Vidas, 
ambos com 1 registro; a enfermidade mais 
encontrada nos Técnicos em Emergências 
Médicas foi a Lumbago com Ciática (M54.4) 
com 2 registros; com relação aos Técnicos de 
Enfermagem ou Auxiliares de Saúde, como 
são conhecidos dentro da instituição, encon-
traram-se apenas 3 registos: Conjuntivite 
Viral (B30), Episódio Depressivo (F32) e 
Outras Conjuntivites Agudas (H10.2).

Conforme consta no quadro 1, no círculo 
dos oficiais a doença mais encontrada nos 
Oficiais Combatentes foi o Transtorno 
Interno dos Joelhos (M23) com 4 registros; 
já para os Oficiais do quadro de Saúde, foi 
o Transtorno dos Discos Cervicais (M50) 
e Dor Lombar Baixa (M54.5), ambos com 
1 registro. Para Oficiais Administrativos, 

Quadro 1. (cont.)

QBMP 10 Z30.2 Esterilização 1

Técnico em Emergências Mé-
dicas 

QBMP 11 M54.4 Lumbago com ciática 2

Oficial Administrativo S62 Fratura ao nível do punho e da mão 2

QOA S42.0 Fratura da clavícula 2

S62.0 Fratura do osso navicular da mão 1

Oficial Combatente M23 Transtornos internos dos joelhos 4

QOC S62.6 Fratura de outros dedos 3

H65 Otite média não supurativa 2

Oficial de Saúde M50 Transtornos dos discos cervicais 1

QOS M54.5 Dor lombar baixa 1

Fonte: Elaboração própria de acordo com as bases de dados do CPMSO CBMERJ (RIO DE JANEIRO, 2015b).
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encontraram-se a Fratura no Nível do Punho 
e da Mão (S62) e Fratura da Clavícula (S42.0), 
ambos com 2 registros. Não se encontraram 
registros de doenças para Oficiais Especiais.

Ao observar as doenças que acome-
tem a categoria, é possível verificar que 
elas variam conforme sua especialidade e 
quadro. Dentro desse amplo leque de diag-
nósticos registrados nos bombeiros, os per-
tencentes às doenças osteomusculares como 
a dor lombar baixa, os causados por lesões e 
outras causas externas, como as fraturas e os 
de caráter mental e comportamental como 
os episódios depressivos, são as enfermida-
des mais encontradas na categoria. 

Os bombeiros têm o direito à saúde ga-
rantido em seu Estatuto (RIO DE JANEIRO, 1985). A 
categoria possui hospital próprio, e a atenção 
à saúde desses trabalhadores é prestada na 
forma da assistência médica e hospitalar 
voltada para o tratamento e cura de doenças, 
contudo, o amplo leque de doenças encontra-
das nesses trabalhadores merece uma atenção 
que caminhe para além do modelo de saúde 
vigente na instituição, o da saúde ocupacional.

Considerações finais

O estabelecimento de um modelo de atenção 
à saúde com ênfase na prevenção e partici-
pação dos bombeiros em todas as etapas de 
sua construção e efetivação, ou seja, alicer-
çado no ideário do campo da saúde do traba-
lhador, poderá fornecer subsídios para uma 
intervenção sobre as cargas de trabalho e os 
riscos existentes nas atividades laborais da 
categoria ao invés de somente no corpo já 
enfermo desses profissionais.

Com práticas de atenção à saúde que privile-
giam a troca de saberes, experiências, vivências 
e o conhecimento empírico, ou seja, em que os 
trabalhadores são compreendidos como for-
muladores, gestores, atores e executores dessas 
práticas, é possível concretizar mudanças posi-
tivas no quadro de saúde, a redução dos regis-
tros de afastamento por doenças relacionadas 

com o trabalho e uma melhora geral na quali-
dade de vida da categoria.

Pode-se concluir, por meio dos dados 
analisados, que o perfil epidemiológico dos 
bombeiros é diversificado, pois eles possuem 
doenças listadas em 20 dos 21 capítulos do 
CID. Cabe ressaltar que o amplo espectro de 
enfermidades que a categoria possui relacio-
na-se com suas especialidades, quadros e es-
pecificidades de suas atividades de trabalho.

Em virtude da estreita relação das doenças 
da categoria com seu trabalho, é de funda-
mental importância uma revisão sistemática 
dos modos como essas atividades laborais são 
executadas, pois a mudança na sua forma de 
execução pode proporcionar uma redução 
do número de bombeiros acometidos por 
doenças relacionadas com o trabalho.

Com relação aos sistemas informatizados 
de gestão, ou seja, os de controle de pessoal 
e os de armazenamento de dados médicos, 
sugere-se um upgrade. Julga-se que seja 
importante que o software de controle de 
pessoal da DGP/CBMERJ seja capaz de pro-
duzir dados não somente do dia em que é re-
alizada uma determinada consulta, mas que 
também seja possível verificar informações 
sobre dias, meses e anos anteriores. 

Nos registros médicos do PCMSO/
CBMERJ, é interessante incluir o item es-
pecialidade do bombeiro militar; e outros, 
como o CID, sexo, idade, graduação, posto 
e unidade de origem, poderiam ser de pre-
enchimento compulsório. As mudanças 
sugeridas para os dois sistemas além de pro-
porcionarem um controle mais eficaz sobre 
os dados facilitaria futuros estudos sobre a 
relação saúde-trabalho-doença da categoria.

 No hino dos bombeiros, encontra-se a se-
guinte passagem: “[...] missão dupla o dever 
nos aponta, vida alheia riquezas salvar e na 
guerra punindo uma afronta com valor pela 
pátria lutar [...].” A missão da categoria ainda 
é dupla como em seu hino, contudo, hoje 
essa duplicidade não está na ação de salvar 
vidas no País ou lutar em uma guerra por 
sua defesa, a duplicidade de sua missão está 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 577-590, ABR-JUN 2017

Bombeiros militares do Rio de Janeiro: uma análise dos impactos das suas atividades de trabalho sobre sua saúde 589

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças Relacionadas 

ao Trabalho. Manual de Procedimentos para os Serviços 

de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2001. (Série 

A, Normas e Manuais Técnicos, n.114).

GOMEZ, C. M. Campo da saúde do trabalhador: 

Trajetória, Configuração e Transformações. In: 

GOMEZ, C. M.; MACHADO, J. M. H.; PENA, P. G. L. 

(Org.). Saúde do Trabalhador na Sociedade Brasileira 

Contemporânea. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011, p. 23-34. 

GOMEZ, C. M.; THEDIM-COSTA, S. M. F. A 

Construção do Campo da Saúde do Trabalhador: per-

curso e dilemas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 13, n. 2, p. 21-32, 1997.

LAURELL, A. C.; NORIEGA, M. Processo de produção e 

saúde: trabalho e desgaste operário. São Paulo: Hucitec, 

1989.

LONGATTI, P.; VENTURA, A. F. Entrego-me ao 

Trabalho com todo o Coração? São Paulo, 2008. 

Disponível em: <http://www.unimep.br/phpg/mostra-

academica/anais/6mostra/4/19>. Acesso em: 10 maio 

2016.

MATTOS, S. L.; JUNIOR, A. P. Hino do Soldado do Fogo. 

Disponível em: <http://www2.cbmerj.rj.gov.br/index.

php?option=com_content&view=article&id=27:hino-

-do-soldado-do-fogo&catid=8:Hinos-e-

-Toques&Itemid=13>. Acesso em: 5 maio 2016.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa 

qualitativa em saúde. 14. ed São Paulo: Hucitec, 2014.

MONTEIRO, J. K. et al. Bombeiros: um olhar sobre 

a qualidade de vida no trabalho. Psicologia Ciência e 

Profissão, Brasília, DF, v. 27, n. 3, p. 554-565, 2007.

PIRES, L. A. A. A relação saúde-trabalho dos bombeiros 

no ato de seu exercer profissional, pois, ao 
mesmo tempo que esses trabalhadores obje-
tivam a salvaguarda de vidas e bens, devem 
salvaguardar e proteger a si próprios. Essa é 
a missão dupla dos bombeiros militares na 
contemporaneidade.

Colaboradores

Luiz Antonio de Almeida Pires: autor da dis-
sertação que deu base para a confecção do 
artigo e autor da síntese. Luiz Carlos Fadel 
de Vasconcellos e Renato José Bonfatti: 
orientadores da dissertação; participaram da 

síntese e revisão do texto.

Agradecimentos

Este artigo é dedicado a Clari Salete Garbin 
Branco de Camargo – sua doçura, gentileza, 
paciência, carinho e hospitalidade foram 
fundamentais em todos os momentos em que 
seu lar foi utilizado como refúgio na busca 
de concentração e paz para organizar as 
análises e produzir este trabalho; seus exem-
plos ficarão por toda minha vida. Obrigado, 
minha mãe por opção. s



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 577-590, ABR-JUN 2017

PIRES, L. A. A.; VASCONCELLOS, L. C. F.; BONFATTI, R. J.590

militares do município do Rio de Janeiro. 2016. 210 f. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2016.

RIBEIRO, M. C. S. Epidemiologia descritiva. In: 

ALEXANDRE, L. B. S. P. (Org.). Epidemiologia Aplicada 

aos Serviços de Saúde. São Paulo: Martinari, 2012, p. 

69-88.

RIO DE JANEIRO. Lei nº 880 de 25 de julho de 1985. 

Dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do 

Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Diário Oficial do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 25 jul. 

1985. Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/con-

tlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7905bbf7

8dc320270325680100674ffd?OpenDocument>. Acesso 

em: 15 maio 2016.

RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Defesa 

Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro. Relatório de Efetivo Previsto e Existente. Rio de 

Janeiro, 2015a.

______. Secretaria de Estado de Defesa Civil, Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

Diretoria Geral de Saúde. Centro de Perícias Médicas e 

Saúde Ocupacional. Rio de Janeiro, 2015b. Disponível 

em: <http://www.cbmerj.rj.gov.br/62-cpmso>. Acesso 

em: 9 jun. 2017. 

ROBAZZI, M. L. C. C. et al. Alterações na Saúde 

Decorrentes do Excesso de Trabalho entre 

Trabalhadores da Área de Saúde. Rev. Enferm., Rio de 

Janeiro, v. 20, n. 4, p. 526-532, 2012.

ROTENBERG, L. et al. Gênero e Trabalho Noturno: 

sono, cotidiano e vivências de quem troca a noite pelo 

dia. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 17, n. 

3, p. 639-649, 2001.

SILVA, L. C.; LIMA, F. B.; CAIXETA, R. P. Síndrome 

de Burnout em Profissionais do Corpo de Bombeiros. 

Mudanças: Psicologia da Saúde, São Paulo, v. 18, n. 1-2, 

p. 91-100, 2010.

SOUZA, K. M. O.; VELLOSO, M. P.; OLIVEIRA S. S. A 

Profissão de Bombeiro Militar e a Análise da Atividade 

para Compreensão da Relação Trabalho-Saúde: re-

visão da literatura. In: SEMINÁRIO DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR, 8., 2012. São Paulo. Anais... São 

Paulo: Fapesp, 2012.

SOUZA, M. A. P. et al. Acidentes de Trabalho 

Envolvendo Mãos: casos atendidos em um serviço de 

reabilitação. Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v. 15, n. 

1, p. 64-71, 2008.

Recebido para publicação em agosto de 2016 
Versão final em março de 2017 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: não houve



RESUMO Por meio da distinção entre o ‘campo da Saúde do Trabalhador’ e a ‘questão da saúde 
dos trabalhadores’, o objetivo deste ensaio é o de problematizar quais são seus sujeitos funda-
mentais e qual a relação que podem estabelecer. São, assim, apresentadas as limitações e pos-
sibilidades postas ao sujeito sanitário, enquanto sujeito ativo na construção da cidadania no 
âmbito da ‘Saúde do Trabalhador’, mas ainda confinado no interior do capitalismo e, portanto, 
do ‘campo’ que dele faz parte. Já o sujeito revolucionário tem a tarefa histórica de romper com 
os limites do capitalismo e, dessa forma, enfrentar a ‘questão’ nas suas raízes, para além das 
fronteiras de qualquer campo.

PALAVRAS-CHAVE Direito Sanitário. Comunismo. Política de saúde. Saúde coletiva. Saúde do 
trabalhador.

ABSTRACT Through the distinction between the ‘Health of Worker field’ and the ‘health of work-
ers issue’, the aim of this article is to discuss who their fundamental subjects are and what kind 
of relation can be established. We presented, thus, the limitations and possibilities given to the 
health subject, as an active subject in the construction of citizenship in the ‘Health of the Worker’ 
scope, but who is still confined within capitalism and, therefore, within the ‘field’ on which they 
take part. The revolutionary subject, on the other hand, has the historical task of breaking the 
limits of capitalism and, in this way, facing the ‘issue’ in its roots, beyond the boundaries of any 
field.

KEYWORDS Health law. Communism. Health policy. Public health. Occupational health.
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Introdução

A questão social, em suas diferentes expres-
sões, demanda especial atenção por parte da 
investigação/intervenção nas áreas que com 
ela lidam. Quando se trata do campo da saúde, 
essa condição não é menos presente. Já no 
nascedouro da atual forma de sociabilidade, os 
problemas de saúde, sobretudo no que tange à 
classe trabalhadora, revelavam-se uma marca 
da nova sociedade, com uma inédita dinâmica 
de desgaste dos trabalhadores, em função do 
aumento da produção de riqueza material no 
capitalismo (SOUZA; MELO; VASCONCELLOS, 2015).

Maccacaro (1980) já havia apontado a im-
portância em se observar a centralidade que 
o processo saúde-doença da classe trabalha-
dora possui no bojo da saúde em geral, tendo 
em vista o antagonismo de classe que rege 
a sociedade do capital. Assim, a ‘questão da 
saúde dos trabalhadores’ (ou, simplesmen-
te, ‘questão’) compõe o largo espectro das 
expressões do caráter destrutivo e contradi-
tório da sociabilidade vigente, demandando 
respostas particulares no interior do movi-
mento universal para o seu enfrentamento. 

Desse contexto, depreende-se a dimensão 
do antagonismo entre capital e trabalho que 
demanda respostas concretas, não apenas no 
sentido de entendê-la, mas de enfrentá-la; 
não somente para dirimi-la, mas para trans-
formá-la e, se possível, exterminá-la. Essa 
tem sido a preocupação e o desafio da pers-
pectiva revolucionária, de cariz marxiano. O 
próprio Marx argumentava isso em ‘Teses ad 
Feuerbach’: “os filósofos apenas interpreta-
ram o mundo de diferentes maneiras; porém, 
o que importa é transformá-lo” (2007, P. 538).

Com essa premissa, Marx (2007) coloca a 
questão da transformação do mundo como 
central na relação entre subjetividade e 
objetividade, considerando que a mera in-
terpretação do mundo corresponde a uma 
tarefa desprovida de nexo com a realidade, 
pois essa se estabelece mediante a apreen-
são da indissociabilidade entre o pensar e o 
fazer, nas idas e vindas entre subjetividade e 

objetividade, o que caracteriza a concepção 
marxiana de práxis.

Para isso, o caráter ativo do sujeito ante 
o mundo é imprescindível para a sua trans-
formação e, consequentemente, dele mesmo 
enquanto sujeito.

No que concerne à saúde dos trabalhado-
res, desde o movimento operário italiano, com 
Maccacaro (1980), Berlinguer (1983), Oddone et 
al. (1986), entre outros, a importância do sujeito 
e da transformação societária (em particular 
da saúde) são destacadas, sendo corroboradas, 
posteriormente, por autores latino-americanos, 
como Tambellini et al. (1986) e Laurell e Noriega 
(1989). Conclamada a classe trabalhadora como 
protagonista do enfrentamento de seus proble-
mas de saúde, convergiu-se para o que se con-
vencionou denominar de ‘campo da Saúde do 
Trabalhador’ (podendo ser chamado, ainda, de 
‘Saúde do Trabalhador’, ou, apenas ‘campo’1), 
transformando-se ao longo de sua construção e 
balizando a discussão sobre o sujeito da trans-
formação ao âmbito sanitário. 

A discussão sobre o sujeito na saúde não 
é muito frequente, sobretudo quando se 
trata de pensar as conexões que existem 
entre esse sujeito particular e o sujeito uni-
versal, revolucionário (VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 

2013). Recuperar e aprofundar essa discussão, 
desvelando as limitações e as possibilida-
des do sujeito do ‘campo’ ante a ‘questão’, 
é tarefa para aqueles que estão alinhados a 
uma perspectiva crítica e transformadora. O 
presente estudo, de caráter teórico, objetiva 
problematizar limitações e possibilidades, o 
que implica distinguir ‘questão’ e ‘campo’, 
quais são seus sujeitos fundamentais e qual 
a relação que podem estabelecer.

A ‘questão’ e o ‘campo’

Cumpre destacar que a ‘questão da saúde 
dos trabalhadores’ e o ‘campo da Saúde 
do Trabalhador’ não possuem absoluta 
identidade, apesar de sua estreita relação. 
Comumente, essas duas expressões são 

1 O termo ‘campo’ aspeado 
sempre será utilizado 
para designar a ‘Saúde 
do Trabalhador’. Quando 
comparecer sem aspas, 
estará indicando qualquer 
campo técnico-científico, 
de modo genérico ou 
se referindo a campos 
específicos que não o da 
‘Saúde do Trabalhador’, 
como os campos da Saúde, 
do Direito, da Filosofia, da 
Saúde Ocupacional etc.
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utilizadas como equivalentes, especialmente 
no uso da ‘questão’ como forma de expres-
sar algo que se refere ao ‘campo’ (enquanto 
área científica e político-institucional). O 
uso equivalente das duas expressões reduz a 
dimensão da ‘questão’ e alça o ‘campo’ a uma 
dimensão inalcançável.

A ‘questão’ vai além dos questionamentos 
sobre o ‘campo’, tem uma dimensão que ultra-
passa os limites deste último, apesar de também 
a ele se referir. O ‘campo’, enquanto tal, inves-
tiga e intervém sobre a ‘questão’ e, na medida 
em que o faz, passa a compô-la, o que revela a 
indissociabilidade que possuem na realidade 
concreta. Apesar dessa indissociabilidade, não 
se pode conferir a eles absoluta identidade 
(SOUZA; MELO; VASCONCELLOS, 2015; SOUZA, 2016).

A ‘questão’ se refere a um processo social 
objetivo, construído nas relações sociais, que 
existe independentemente da consciência 
que os sujeitos envolvidos tenham sobre 
isso. Ela diz respeito ao conjunto de proble-
mas de saúde da classe trabalhadora, sejam 
os oriundos do processo de trabalho, sejam 
os decorrentes dos aspectos da vida fora do 
trabalho, bem como as respostas (políticas, 
técnico-científicas, sociais em geral) que 
esse conjunto demanda.

A ‘questão’, portanto, tem sua origem no 
marco da sociedade capitalista, a partir do 
momento que se estabelece o antagonismo de 
classe fundante dessa sociedade, com todas 
as repercussões para a saúde que ele produz. 
Ganha evidência com a Revolução Industrial – 
haja vista ser esse o momento de consolidação 
do modo de produção capitalista como sistema 
universal –, na medida em que os mais variados 
setores da sociedade reconhecem que se adoece 
em uma velocidade e patamar nunca antes 
vistos, concomitantemente a uma produção de 
riqueza de amplitude também inédita. Marx 
(1988) e Engels (2008) demonstram tal condição 
ao analisarem os efeitos da produção de capital 
sobre o trabalhador, trazendo dados represen-
tativos do adoecimento, acidentes e mortes no 
(ou pelo) trabalho, revelando como a transfor-
mação de antigas oficinas em indústrias (do 

velho regime em modo de produção capitalis-
ta) produz riqueza em função da pauperização 
e adoecimento de quem a produziu.

Com efeito, o fato de a degradação da 
saúde dos trabalhadores comparecer no 
bojo da produção de valor (logo, de mais-
-valia) consubstancia uma ‘questão’ inédita, 
atribuindo-lhe um caráter inerente ao ca-
pitalismo. Ademais, evidencia-se a nature-
za contraditória da ‘questão’, uma vez que, 
ao degradar o trabalho e a saúde dos tra-
balhadores, o capital ameaça a si próprio, 
porquanto não existe capital sem trabalho. 
Estabelece-se uma espiral contraditória, na 
qual a ‘questão’ é um resultado necessário ao 
capital, ao mesmo tempo que contribui para 
o seu ocaso (SOUZA ET AL., 2015; SOUZA, 2016)).

Ao longo da história, o capital lança mão 
de estratégias para conservar minimamente a 
saúde dos trabalhadores – a ‘questão’ – (como, 
por exemplo, na constituição do campo da 
Saúde Ocupacional), mas em um contexto de 
reorganização da esfera produtiva, com inten-
sificação e sofisticação do controle e explora-
ção do trabalho, resultando em intensificação 
e maior complexidade das formas de adoeci-
mento. Isso fica bem explícito nos dois grandes 
movimentos de reorganização do trabalho no 
século XX. O primeiro, quando do surgimento 
do binômio taylorista/fordista e suas prescri-
ções gerenciais rígidas, com graves repercus-
sões para a saúde. O segundo, com o regime de 
‘acumulação flexível’, a partir dos anos 1960 e 
1970, transformando os transtornos mentais 
em pandemias, sofisticando velhos problemas 
de saúde, sobretudo agravados pelo desman-
telamento de mecanismos de proteção social 
(de direitos trabalhistas, sociais) antes consoli-
dados. Um movimento de luta (de classe), com 
os trabalhadores, ora com poder de interferên-
cia, ora cooptados, assume um caráter cíclico e 
permanente desde a origem da ‘questão’ com o 
surgimento da relação capital-trabalho. 

Por parte da classe capitalista, a histó-
ria revela o surgimento de campos técnico-
-científicos responsáveis por manejar a saúde 
da classe trabalhadora, ao ponto em que fosse 
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conservada a vitalidade necessária à produti-
vidade. Isso ocorre no contexto da Revolução 
Industrial, com o surgimento da Medicina do 
Trabalho, e se aprimora na entrada do século 
XX, com a Saúde Ocupacional. Por outro lado, 
um pouco à frente, nas décadas de 1960/1970, 
surge uma proposta de intervenção consubs-
tanciada nas lutas dos trabalhadores contra a 
exploração e a degradação que sofriam, tendo 
os próprios trabalhadores como protagonistas 
do enfrentamento da ‘questão’, para o que o 
caso italiano foi emblemático (MENDES; DIAS, 1991).

Essa experiência traz novos preceitos para 
as relações trabalho-saúde, inaugurando um 
novo campo técnico-científico, que passa a 
almejar a sua institucionalização enquanto 
política social pública, isto é, para além da 
esfera privada. Surge o ‘campo da Saúde do 
Trabalhador’ como contraponto aos tradi-
cionais campos da Medicina do Trabalho e 
da Saúde Ocupacional, embora seja fruto da 
incorporação/superação destes.

Vemos, então, que a ‘questão’ se coloca na 
realidade independentemente da existência 
de campos técnico-científicos, de políticas 
públicas ou iniciativas diversas para o seu en-
frentamento. Embora a ‘questão’ seja tomada 
por seus objetos de investigação ou intervenção 
– no caso do ‘campo da Saúde do Trabalhador’, 
investigação e intervenção sempre compare-
cem de forma indissociável, integrando-o –, a 
‘questão’ em si extrapola os limites de qualquer 
campo. Diante disso, será visto um pouco mais 
a respeito da dinâmica dos campos que vão 
sendo demandados pela ‘questão’. 

De acordo com Mendes e Dias (1991), a 
Medicina do Trabalho surgiu na Inglaterra 
do século XIX, em meio à Revolução 
Industrial, para suprir demandas bem espe-
cíficas, tais como: o controle direto da força 
de trabalho, a diminuição do prejuízo gerado 
pelo absenteísmo por motivo de doença e a 
seleção de força de trabalho menos propensa 
ao adoecimento. Isto é, surge como proposta 
do capital para a intervenção na ‘questão’, 
‘orienta-se pela teoria da unicausalidade’ e, 
em uma perspectiva “biológica e individual, 

no espaço restrito da fábrica [...] buscam-se 
as causas das doenças e acidentes”, medica-
lizando “em função de sintomas e sinais [...]” 
(MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997, P. 23). 

Percebe-se o caráter reducionista da 
Medicina do Trabalho, cientificamente dire-
cionada por uma perspectiva pragmática, que 
anula a dinamicidade histórica do processo de 
trabalho e trata as relações trabalho-saúde de 
forma mecânica (causa-efeito). As intervenções 
propostas são típicas do modelo biomédico, 
centradas na doença e na medicalização. Além 
disso, do ponto de vista ideopolítico, também 
se constata o caráter pró-capital, tomando o 
trabalhador como objeto de intervenção e mera 
engrenagem da produção.

No período pós-Segunda Guerra Mundial, 
essa forma de atenção à saúde dos trabalhado-
res mostrou-se insuficiente para as novas de-
mandas, o que exigiu a incorporação de novas 
disciplinas científicas e profissões, marcando o 
surgimento da Saúde Ocupacional (MENDES; DIAS, 

1991). Este modelo se fundamenta na teoria da 
multicausalidade, dirigindo-se a identificação 
de “um conjunto de fatores de risco, [que] é 
considerado na produção da doença” (MINAYO-

GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997, P. 23). 
Apesar de suscitar discussões sobre a in-

tervenção interdisciplinar no ambiente de 
trabalho, esse modelo “não concretiza o apelo 
à interdisciplinaridade: as atividades apenas 
se justapõem de maneira desarticulada e são 
dificultadas pelas lutas corporativas”, man-
tendo-se o caráter mecanicista da Medicina 
do Trabalho e sua circunscrição ao “âmbito 
do trabalho, em detrimento do setor saúde” 
(MENDES; DIAS, 1991, P. 344). Na prática, constitui 
uma maneira de continuar a atender às ne-
cessidades da produção, sendo que os traba-
lhadores continuam a ser abordados “como 
‘objeto’ das ações de saúde” e 

a capacitação de recursos humanos, a produ-
ção de conhecimento e de tecnologia de in-
tervenção não acompanham o ritmo da trans-
formação dos processos de trabalho. (MENDES; 

DIAS, 1991, P. 344).
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Ao contrário desses dois modelos, o 
‘campo’ da ‘Saúde do Trabalhador’ propõe 
ir além do âmbito contratualista estabele-
cido entre patrão e empregado e, principal-
mente, romper com a delegação da saúde ao 
capital. Na verdade, o ‘campo’ surge a partir 
da contestação desses modelos tradicionais 
(Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional), 
ressaltando-se que ambos possuem sua es-
trutura originária também constituída no 
enfrentamento da ‘questão’, mas consignada 
às intervenções propostas pelo empresa-
riado e profissionais de saúde e segurança, 
sem participação da classe trabalhadora e 
sem vínculo algum com as suas lutas. Essa 
contestação, originalmente realizada pelo 
movimento operário italiano, posteriormen-
te, incorporou contribuições da Medicina 
Social Latino-Americana (MENDES; DIAS, 1991).

Contrariamente aos marcos da saúde ocu-
pacional, em que os trabalhadores são vis-
tos como pacientes ou como objetos da in-
tervenção profissional, na visão da saúde do 
trabalhador eles constituem-se em sujeitos 
políticos coletivos, depositários de um saber 
emanado da experiência e agentes essenciais 
de ações transformadoras. A incorporação 
desse saber é decisiva, tanto no âmbito da 
produção de conhecimento como no desen-
volvimento das práticas de atenção à saúde. 
(MINAYO-GOMEZ, 2011, P. 27).

Constata-se que a incorporação da con-
cepção de ‘não-delegação’ da saúde – isto é, 
o ato de o trabalhador não delegar, seja ao 
empresariado, seja ao profissional de saúde, 
a autoridade sobre o processo saúde-doença 
– e, em consequência da ‘não-delegação’, a 
incorporação do ‘saber operário’, como pro-
tagonista, sobre as relações trabalho-saúde, 
constituem o eixo teórico-prático do novo 
‘campo’ (princípios esses oriundos da ex-
periência italiana). A principal implicação 
dessa condição será a elevação do trabalha-
dor a sujeito ativo do processo, em contra-
posição à sua passividade nos dois modelos 

anteriores. Ante essa condição, convém 
indagar: quais as possibilidades e limitações 
desse novo sujeito (logo, do ‘campo’)?

O sujeito do ‘campo’: 
forma particular do sujeito 
sanitário

O termo sujeito não possui sentido unívoco. 
Segundo Vasconcellos e Oliveira: 

Desde a sua expressão latina mais remota 
subjectu – posto de debaixo – o termo oscila 
na gangorra ente sujeito, enquanto ser depen-
dente, e sujeito, aquele que se insurge, por-
tanto, [...] independente; entre sujeito – es-
cravizado, cativo, obediente, dócil – e sujeito 
– titular de qualidades, ações, capacidades e 
direitos. (2013, P. 28).

Ao tomar o sentido de sujeito que se 
insurge, titular de qualidades e direitos, ad-
mite-se que indivíduos ou grupos (sujeitos 
individuais ou coletivos) sejam os autores e 
atores de suas histórias. 

Isso remete a fazer uma reflexão em duas 
instâncias, com dois horizontes diferentes: 
a primeira, aquela que, embora conteste a 
sociabilidade estabelecida, almeja avanços 
por dentro dela; a segunda, a que coloca o 
enfrentamento do sistema do capital como 
prioridade e condição decisiva para o enfren-
tamento de qualquer particularidade, como 
no caso da própria ‘questão’. A primeira diz 
respeito a um posicionamento particular no 
interior do campo sanitário, mas se voltando, 
especificamente, à saúde dos trabalhadores. 
Portanto, trata-se do sujeito do ‘campo’ como 
uma particularidade do sujeito sanitário. A 
segunda se refere a um horizonte que trans-
cende os limites de um campo, tomando a 
‘questão’ na sua totalidade, como expressão 
do antagonismo (irremediável) entre capital 
e trabalho e que, por isso, demanda um po-
sicionamento revolucionário – trata-se, por 
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conta disso, de uma via particular de ação do 
sujeito revolucionário.

Para compreender as diferenças e arti-
culação possível entre essas duas posturas 
ativas diferentes, faz-se necessário esclare-
cer em que consiste o sujeito sanitário, quais 
são as limitações e possibilidades dele no 
interior do ‘campo’, assim como o que seja 
o horizonte revolucionário e o seu sujeito 
fundamental.

Vasconcellos e Oliveira (2013, P. 29) afirmam 
que o sujeito sanitário representa um po-
sicionamento crítico e corresponsável na 
construção da Saúde Coletiva, um “[...] 
‘sujeito’ construtor de sua própria cidada-
nia no âmbito da saúde pública, no caso, 
como portador de uma cidadania sanitária”. 
No caso do Brasil, podemos afirmar que o 
apogeu desse sujeito se deu no contexto da 
Reforma Sanitária, entre as décadas de 1970 
e 1980 (TAMBELLINI ET AL., 1986).

No que diz respeito especificamente à 
‘Saúde do Trabalhador’ – no Brasil, inscrita 
no âmbito da Saúde Coletiva –, Oddone et 
al. (1986) esclarecem que esse sujeito (sanitá-
rio) é formado pelos próprios trabalhadores, 
reivindicando seu protagonismo. Berlinguer 
(1983) também o afirma e destaca que tal pro-
tagonismo é condição imprescindível para 
construir uma forma de lidar com as relações 
trabalho-saúde que conteste a objetificação 
do trabalhador, até então considerado mera 
peça na engrenagem produtiva.

Diante disso, pode-se afirmar que a classe 
trabalhadora, na posição de sujeito na cons-
trução de políticas e direitos no ‘campo’, 
enfrenta facetas da ‘questão’ que são ne-
gligenciadas pela Medicina do Trabalho e 
Saúde Ocupacional, engendra avanços na 
conquista de direitos e, portanto, torna-se 
sujeito sanitário particularizado no interior 
do ‘campo da Saúde do Trabalhador’, isto é, 
no interior de um campo científico e políti-
co-institucional específico. 

Apesar disso, as contribuições do ‘campo’ 
são insuficientes para o enfrentamento 
da ‘questão’, porquanto dois conjuntos de 

limitações podem ser apontados: o de cunho 
científico e o político-institucional. 

Sobre o primeiro conjunto, cabe observar 
os limites da ciência vigente no enquadra-
mento de campos particulares e, com isso, a 
constituição de isolamentos artificiais que 
sugerem questionamentos ao próprio signi-
ficado de ‘campo’ e, mais especificamente, 
de ‘campo científico’. Lukács (2012) crítica o 
fato de que, muitas vezes, os ideólogos da 
ciência vigente enquadram o pensamento de 
Marx em campos particulares próprios a esse 
padrão de cientificidade (vigente), quando, na 
verdade, a teoria marxiana propõe uma abor-
dagem na perspectiva da totalidade social. 

Ao isolar a realidade cognoscível em 
nichos, em territórios isolados de conheci-
mento, engendra-se uma lógica hermética, 
na qual se confinam os objetos em campos, 
com seu instrumental teórico-metodológico 
próprio que, embora traga contribuições para 
conhecer tal ou qual objeto, representa uma 
via para se conhecer cada vez mais sobre 
partes cada vez menores, de se aproximar do 
singular, afastando-se da totalidade dialética. 

Por conta dessa estrutura hermética é que 
o ‘campo da Saúde do Trabalhador’ (enquan-
to campo) não consegue superar algumas in-
suficiências na apreensão da ‘questão’. 

Com uma dinâmica fragmentadora que 
produz espaços de confinamento e compar-
timentação do conhecimento, desemboca-se 
no particularismo reducionista, que pode até 
ser funcional para a resolução de problemas 
mais imediatos, sobretudo aqueles que são 
necessários ao funcionamento da ordem es-
tabelecida, mas que é incapaz de questionar 
essa mesma ordem, muito menos transfor-
má-la em suas bases. 

Para o caso do ‘campo’, estabelece-se um 
paradoxo, pois mesmo sua proposta original 
tendo um potencial questionador da ordem, 
para se legitimar enquanto campo, adentra a 
arena científica burguesa, passa a compô-la, 
incorporando sua lógica limitadora. Isso não 
anula a possibilidade de levantar questiona-
mentos importantes, especialmente quando 
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se coloca crítico ante os campos da Medicina 
do Trabalho e da Saúde Ocupacional, mas não 
consegue investigar e enfrentar a ‘questão’ em 
uma perspectiva da totalidade dialética, por lhe 
faltar instrumentos que a configuração da cien-
tificidade vigente não pode oferecer. 

Nesses moldes, o sujeito sanitário no in-
terior do ‘campo’, enquanto sujeito científi-
co nas investigações/intervenções sobre as 
relações trabalho-saúde, é limitado aos pro-
blemas que podem ser colocados segundo 
a lógica estabelecida. Romper esses limites 
requer que esse sujeito alcance um novo 
patamar: revolucionário. Na ausência de um 
espaço, necessário, para evidenciar e desen-
volver, em detalhes, as limitações científicas, 
cabe avançar ao segundo conjunto; isto é, 
aquele das limitações político-institucionais 
para o sujeito do ‘campo’.

Sujeito sanitário e sujeito 
revolucionário: pensando 
a partir das limitações 
político-institucionais 
postas ao sujeito do ‘campo’

A esfera científica, ou, caso se preferirmos, 
técnico-científica, coloca os conhecimentos 
que se metamorfoseiam em instrumental 
a ser utilizado pelos agentes (pelos sujei-
tos) do ‘campo’, nas instituições que atua. 
Isto significa dizer que, no seu processo de 
institucionalização, o ‘campo’ transcende a 
posição de ser apenas campo científico, ocu-
pando um espaço político-institucional. Daí 
se desdobra esse segundo conjunto de limi-
tações que aqui desenvolve-se.

Isso porque deve-se considerar a na-
tureza e dinâmica próprias da arena na 
qual o ‘campo’ busca se institucionalizar. 
Embora o fato de ele extrapolar a arena 
privada, à qual se submetem a Medicina do 
Trabalho e a Saúde Ocupacional, e cons-
tituir uma margem maior de atuação com 
os trabalhadores, contra a ‘questão’, ao se 

institucionalizar enquanto política social 
pública, passa a lidar com o modus operandi 
do Estado burguês, com todas as suas limi-
tações no que tange à emancipação humana. 
É a natureza e a dinâmica universais desse 
espaço sob o capitalismo – considerando as 
diferenças históricas e regionais para cada 
caso – que colocam as limitações para o en-
frentamento da ‘questão’ por tal via.

Como observam Behring e Boschetti (2011), 
o Estado intervém nos diversos ‘problemas 
sociais’ – a rigor, nas diversas expressões 
da ‘questão social’ –, sobretudo com a im-
plementação de políticas sociais consubs-
tanciadas em face das demandas sociais 
institucionalizadas. Considerando essa dinâ-
mica, o Estado coloca-se como a arena para 
a institucionalização do ‘campo’, no sentido 
de dar respostas à ‘questão’, mas a partir de 
demandas bem específicas, aquelas assimi-
láveis pelo capital. Entretanto, as demandas 
institucionais não correspondem às neces-
sidades sociais da classe trabalhadora, uma 
vez que são fruto da tensão entre capital e 
trabalho, quando algumas demandas do tra-
balho são até consideradas, mas no limite em 
que não seja comprometido o atendimento 
das ‘necessidades alienadas’ (leia-se: ne-
cessidades do capital) (HELLER, 1986). O Estado 
age como instituição que filtra as demandas 
sociais assimiláveis pela lógica do capital e 
que, portanto, poderão se tornar demandas 
institucionais. 

Não à toa, as demandas institucionais são 
terreno de hegemonia da classe burguesa, 
uma vez que o Estado não é uma arena neutra, 
conforme a perspectiva marxista tem de-
monstrado. Mais especificamente, o Estado 
é uma instituição a serviço dos explorado-
res/dominadores, embora não seja imune à 
luta de classes. Sua origem está consignada 
à divisão da sociedade em classes, portanto, 
à exploração do homem pelo homem, sendo 
que o Estado atende aos interesses da classe 
economicamente dominante e que, por meio 
dele, torna-se também dominante no plano 
político. Diferentes momentos históricos 
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lhe conferiram essa característica: desde 
o Estado antigo quando foi o ‘dos senhores 
de escravos para manter os escravos subju-
gados’. Também o Estado feudal quando foi 
aquele

[...] de que se valeu a nobreza para manter 
a sujeição dos servos e camponeses depen-
dentes; e o moderno Estado representativo é 
o instrumento de que se serve o capital para 
explorar o trabalho assalariado. (ENGELS, 2010, P. 

215-216).

De fato, a forma de atuação genérica do 
Estado não impossibilita, sob certas condi-
ções históricas, interferências políticas da 
classe trabalhadora, engendradas a partir 
das (e nas) suas lutas ante o capital. Marx 
(2011) confere destaque a essa questão, so-
bremodo, na sua análise dos confrontos de 
classe na França, quando discute a Comuna 
de Paris e as possibilidades ali criadas pelos 
proletários franceses. Embora as forças bur-
guesas reacionárias logo tenham destituído 
a Comuna, pode-se constatar o grande po-
tencial transformador consubstanciado na 
luta de classes, inclusive por evidenciar as 
demandas da classe trabalhadora. 

Nessa discussão sobre a luta de classes, 
revela-se a possibilidade de avanços parciais 
na arena estatal burguesa, mesmo que não 
representem a superação da exploração/
dominação a que estão submetidos os traba-
lhadores. Nesse âmbito, enquadra-se a luta 
por direitos que garantam o atendimento 
de algumas demandas da classe trabalhado-
ra, embora, muitas vezes, apenas para parte 
dela e por tempo determinado. Ainda assim, 
trata-se de uma instância de luta importan-
te, pensando na temporalidade imediata, 
da qual a classe trabalhadora, como sujeito, 
busca conquistas nos vários campos sociais, 
inclusive no sanitário. 

É este sujeito que comparece no ‘campo’ 
enquanto protagonista da investigação/
intervenção sobre a ‘questão’. Como já 
apontado, esse sujeito (sanitário) possui 

sua ação limitada pela própria dinâmica do 
Estado. Vasconcellos e Oliveira (2013) desta-
cam tal limitação, apontando a sua diferença 
em relação ao sujeito debatido por Marx, 
quando da discussão sobre os processos re-
volucionários. Na palavra dos autores:

A ideia de emancipação do sujeito no mar-
xismo, desse modo, entra em linha de anta-
gonismo com o novo sujeito de direitos do 
Estado democrático moderno, já aí do século 
XIX, que, ao garantir os direitos civis e o di-
reito de propriedade, garante a perpetuação 
do sujeito obediente e dócil, subjugado pelo 
mercado, nas emergentes relações econômi-
cas pós-Revolução Industrial. […]. Um sujeito 
civil, titular de direitos e deveres, individual e 
personalístico, vinculado às relações jurídicas, 
cidadão obediente às regras das novas rela-
ções econômicas para, em última instância, 
garanti-las. Outro, o sujeito em Marx, coleti-
vo, fundado na centralidade do trabalho e na 
luta de classes para, em última instância, mu-
dar as novas relações econômicas. (VASCON-

CELLOS; OLIVEIRA, 2013, P. 32).

Como visto, ainda que se deva reconhecer 
que há alguma importância na conquista de 
direitos sanitários no interior do ‘campo’, 
ela será sempre parcial e incapaz de abalar 
as raízes do sistema do capital, porquanto 
também faça parte dele. Entretanto, uma 
outra possibilidade se abre quando a classe 
trabalhadora se coloca contra o capital, con-
siderando a generalidade deste e assumindo 
seu papel revolucionário enquanto sujeito.

Dessa maneira, é preciso atentar que a 
discussão marxiana sobre Estado (conse-
quentemente, sobre a luta de classes), revela 
a potencialidade de constituição de uma luta 
universal que conteste as estruturas burgue-
sas pela raiz (inclusive o próprio Estado), 
propondo uma nova forma de organização 
política, para o que o exemplo da Comuna 
de Paris foi emblemático. Para tanto, é ne-
cessário diferenciar as possibilidades exis-
tentes no âmbito da emancipação política 
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daquelas que almejam superar, efetivamen-
te, o domínio do capital.

Essa tese atravessa o conjunto da obra de 
Marx, desde as obras da juventude, como 
em ‘Para a questão judaica’, quando discute 
as limitações da emancipação política, 
ainda que de forma preliminar. Da crítica 
que tece a Bruno Bauer, Marx (2009) conclui 
que a emancipação do judeu ante o Estado 
cristão, ou, até mesmo, a emancipação do 
Estado em face da religião, não represen-
ta a emancipação do judeu, do conjunto da 
humanidade, diante da religião. De modo 
análogo, a emancipação dos homens, seja 
em qualquer aspecto, obtida na (e partir 
da) esfera política, não pode ser confundida 
com a emancipação efetivada ante esses as-
pectos (processos) fetichizadores. Portanto, 
a emancipação política não corresponde à 
emancipação humana em face do capital, 
embora tenha sua importância. 

Marx (2009) reconhece o fato de a eman-
cipação política ser um avanço do ponto 
de vista da igualdade formal, jurídica, dos 
homens em face do Estado, sobretudo 
quando comparada à situação estabelecida 
nas sociedades pré-capitalistas. Todavia, de 
modo algum, ela representa a igualdade real, 
considerando a dinâmica do complexo do 
trabalho entre exploradores e explorados. 
Essa premissa permite entender que, mesmo 
admitindo o fato de o Estado não ser ‘imune’ 
à luta de classes, aquela premissa inicial 
(genérica) – de ele atuar reproduzindo as 
relações sociais de produção – põe ferrenhas 
restrições aos avanços possíveis no interior 
dos limites capitalistas. Logo, estamos diante 
de uma seara de atuação na qual a classe 
trabalhadora (como sujeito) não consegue 
romper com o ‘sociometabolismo do capital’ 
(MÉSZAROS, 2009), ao invés disso, integra-o.

Fica evidenciado que, mesmo que os tra-
balhadores organizados para a luta possam 
pôr (e repor) pautas a serem consideradas 
na arena jurídico-política formal, elas ficam 
limitadas ao imperativo lógico do capital, 
considerando o mecanismo autômato de 

dominação que o valor exerce sobre a hu-
manidade, no modo de produção capitalista. 
Portanto, ratifica-se que a emancipação po-
lítica não emancipa o homem do fetichismo 
que o valor – que a mercadoria, enquanto 
força social regente – exerce sobre o conjun-
to das relações sociais. Assim, ela não altera o 
fato de o Estado ser a instituição de comando 
político que, antes de qualquer coisa, com-
plementa a dinâmica capitalista e garante 
a legitimação da desigualdade econômica 
entre as classes sociais, escamoteando-a por 
trás da igualdade jurídica (MÉSZÁROS, 2009).

Diante disso, é preciso que o horizonte seja 
ampliado, ainda mais considerando o atual con-
texto de crise estrutural, no qual se reduzem, 
cada vez mais (por meio da ideologia neoliberal 
e de processos econômicos como a financeiri-
zação), os espaços para implementar direitos e 
políticas sociais mais próximas das demandas 
sociais dos trabalhadores. Se nos chamados 
‘anos dourados’ (meados da década de 1940 
até fins da década de 1960), principalmente 
em alguns países europeus no pós-Segunda 
Guerra Mundial, as taxas de lucros do capital 
atingiam patamares suficientes para se reinves-
tir na produção e, ainda, financiar as políticas 
sociais, hoje (mais especificamente a partir da 
década de 1970), mediante o fracasso do capital 
em conter a sua inerente tendência de queda 
relativa da taxa de lucro, é imperativo que seja 
garantida e até acelerada a rotação de capital, 
a todo custo, mesmo que seja sobre lucro de 
produção futura (especulação financeira) e, 
com isso, sacrificando-se muitos direitos e po-
líticas sociais. Obviamente, naqueles países que 
sequer possuem o legado social daqueles ‘anos 
dourados’, essa lógica é ainda mais avassalado-
ra (MÉSZÁSROS, 2009).

Isso é perceptível quando observa-se o caso 
da institucionalização do ‘campo’ no País, pois, 
como descreve Fernandes (1986), a formação 
econômica e social brasileira ocorre de maneira 
dependente e subordinada ao capital interna-
cional. Esse processo histórico de formação 
resultou em desigualdades estruturais ainda 
mais severas do que as encontradas nos países 
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de capitalismo avançado. Aqui se tem a ‘questão 
social’ em expressões ainda mais graves e com-
plexas, inclusive amplificadas pela inconsistên-
cia do tipo de democracia burguesa instaurada. 
Conforme Coutinho (1999), a mistura das velhas 
estruturas com a ‘modernidade’ do capitalismo 
faz com que a esfera política nacional tenha se 
notabilizado pelos acordos ‘pelo alto’, alijan-
do as massas. As mudanças políticas têm tido 
como protagonista o próprio Estado, implican-
do uma fragilização das políticas sociais, por 
exemplo. Obviamente, isso tem-se desdobrado 
em uma grande herança de obstáculos para o 
campo da Saúde e da ‘Saúde do Trabalhador’, 
agravando a ‘questão’.

Nesse processo, em que o ‘campo’ se 
institucionaliza, portanto, percebe-se que, 
embora haja uma proposta contra-hegemô-
nica, ao lado de um dos processos de luta pela 
saúde mais representativos da história (todo 
o processo da Reforma Sanitária nas décadas 
de 1970 e 1980), a efetivação desta se distan-
cia, cada vez mais, do idealizado. Decerto, 
o ‘campo’ surge no Brasil em um momento 
em que se instala uma ordem mundial que 
vai na contramão da proposta da ‘Saúde do 
Trabalhador’, não deixando muitos espaços 
para sua efetivação. Em suma, se há algum 
tempo era perfeitamente compreensível o 
entusiasmo e expectativas sobre o sujeito 
sanitário, haja vista a existência de ganhos 
concretos naquela conjuntura, agora, com a 
crise estrutural, seus limites são muito mais 
evidentes (sobretudo nos países da perife-
ria). Contudo, também, fica evidente a ne-
cessidade de a classe trabalhadora assumir 
um posicionamento em outra instância, 
muito mais radical, enquanto sujeito revolu-
cionário (SOUZA, 2016). 

Lessa e Tonet (2012) assinalam que o pro-
letariado, como sujeito fundamental do 
processo revolucionário, não pode ‘frear’ 
o capital utilizando as regras do jogo do 
próprio capital, mas possui o potencial de 
derrubá-lo, desde seus pilares, colocando-se 
radicalmente contra ele. 

A alternativa pelas reformas – a tentativa de 

se alcançar o socialismo pelo aprofundamento 
do Estado democrático – possui uma limita-
ção imanente ante o capital. Ontologicamente, 
pode-se afirmar que o enfrentamento da 
‘questão’ via políticas sociais, no máximo, atinge 
elementos da esfera fenomênica, deixando sua 
essência intacta, até mesmo porque eliminar 
a ‘questão’ pela raiz requer destruir a estru-
tura originária do próprio Estado. Ou, ainda, 
enfrentam-se particularidades da ‘questão’, 
casos pontuais, singulares, até porque sua apre-
ensão é parcial. Sua universalidade é ignorada, 
sendo substituída por prioridades imediatas do 
aqui e agora. Não à toa, a crítica e o combate ao 
capitalismo, por parte considerável da esquer-
da (inclusive com reverberações no ‘campo’), 
atualmente, é direcionada a uma fase do capita-
lismo (marcada pelo neoliberalismo), e não ao 
sistema do capital. Embora tal combate não seja 
desprezível, ele substitui a universalidade pela 
sua expressão particular ou singular; o mesmo 
ocorre quando se trata de enfrentar a ‘questão’ 
por dentro do Estado.

Por tais razões, historicamente, a luta 
nessa instância tem mistificado os objetivos 
da classe trabalhadora, posicionando-os, de 
forma unidirecional, à conquista de melho-
res salários, direitos trabalhistas e sociais em 
geral (no caso da ‘questão’, a conquista de 
adicionais de insalubridade/periculosidade, 
de atendimento de saúde ou, na melhor das 
hipóteses, de uma política social capaz de 
minorar alguns dos efeitos da ‘questão’). Ao 
se colocar o centro da luta nessa instância, 
o movimento operário faz das reformas um 
processo autônomo, capaz de destruir o ca-
pitalismo. Todavia, quando se depara com a 
impossibilidade (por este caminho), altera 
sua tática e coloca a prioridade nas conquis-
tas práticas do aqui e agora, rebaixando seu 
horizonte, o que apenas legitima o processo 
de valorização, o trabalho assalariado e, por-
tanto, sua exploração.

Diante disso, é imprescindível o sujeito revo-
lucionário reconstruir suas estratégias, mesmo 
que continue ocupando espaços nos variados 
campos do sistema do capital, sob a forma de 
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sujeito de direitos (sujeito sanitário para o 
caso da saúde e, especificamente, também do 
‘campo’), mas sendo o processo revolucionário 
a sua prioridade. Enquanto sujeito sanitário 
(do ‘campo’), a classe trabalhadora conseguiu 
vitórias, mas, hoje, cada vez mais escassas. 
Pensando na totalidade da ‘questão’, o sujeito 
não pode ser outro, senão o sujeito revolucio-
nário, aquele que ao enfrentar o sistema do 
capital, enfrenta, ao mesmo tempo, todas as 
suas contradições particulares. 

Não obstante, convém fazer uma ressal-
va: como sujeito de direitos, o conjunto da 
classe trabalhadora não apresenta distinções 
fundamentais de status quanto ao papel dos 
seus variados segmentos internos, enquanto, 
quando se trata de sujeito revolucionário, 
deve-se diferenciar o status do segmento 
proletariado em relação aos demais traba-
lhadores assalariados. 

Conforme argumenta Lessa (2007), todo 
conteúdo da riqueza material é produzido 
a partir da transformação da natureza; por 
conseguinte, somente aqueles indivíduos 
que executam o intercâmbio orgânico com 
a natureza são produtores de riqueza e, 
consequentemente, de capital. A essa classe 
social pode-se chamar de proletariado. Marx 
(1988, P. 179, NOTA 70) afirma que “por ‘proletá-
rio’ só se deve entender economicamente o 
assalariado que produz e valoriza ‘capital’ 
[...]”. Lessa (2007) prossegue, baseado em 
Marx, afirmando que os outros assalariados 
também estão sob alguma forma de explo-
ração, mas que não resulta em capital. Tais 
formas de exploração podem até resultar, a 
depender da atividade, em mais-valia – valo-
rização do capital, sendo, por isso, formas de 
trabalho produtivo (de mais-valia) –, porém, 
suas atividades não transformam natureza 
em capital (ou seja: produzem mais-valia; 
apenas valorizam capital). 

Em última instância, portanto, é o prole-
tariado a classe que vive só do seu trabalho, 
ao passo que os outros assalariados, embora 
explorados, têm seus salários consignados à 
riqueza (ao capital) anteriormente produzida 

pelo proletariado e que, por consequência, é o 
sujeito revolucionário por excelência. Isto é, 
o proletariado é o carro-chefe da revolução, é 
dele que depende o enfrentamento radical do 
capital, obviamente em uma condução que 
conquiste, a seu favor, os demais assalaria-
dos que compõem a classe trabalhadora (no 
sentido geral) envolvida com a ‘questão’ e com 
as demais expressões do antagonismo entre 
capital e trabalho. Isto é, ambos (proletariado 
e demais frações da classe trabalhadora) ‘com-
partilham de uma finalidade comum, a luta 
pelo aumento dos salários’. Também, 

Muitas vezes [...] entram na luta de classes 
com posições [...] semelhantes [...], princi-
palmente quando se trata [daquelas] mais 
atrasadas, democráticas ou econômicas por 
melhores condições de vida e trabalho sob o 
capital. (LESSA; TONET, 2012, P. 43). 

Dessa forma, se o proletariado é o sujeito 
fundamental do processo revolucionário, 
não pode fazê-lo sozinho. Por isso, 

uma das características mais importantes das 
crises revolucionárias e que em larga medi-
da decide o próprio resultado de tais crises, 
é precisamente a parcela maior ou menor de 
trabalhadores que o proletariado consegue 
atrair. (LESSA; TONET, 2012, P. 43).

Tal posicionamento é peremptório para o 
sucesso da luta contra todas as contradições 
particulares do sistema do capital, tal qual a 
própria ‘questão’. É decisivo, portanto, que 
a classe trabalhadora – sem abandonar seu 
posicionamento de sujeito sanitário (pois há 
demandas da temporalidade imediata que 
precisam ser perseguidas e conquistadas) 
– alargue seu horizonte; sob o comando do 
proletariado, conteste e supere o capitalismo, 
em sua totalidade; logo, supere a ‘questão da 
saúde dos trabalhadores’.

Em síntese, o sujeito sanitário fica confi-
nado à perspectiva da emancipação política, 
que, mesmo tendo trazido alguns avanços 
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em certas conjunturas, não tem sido capaz 
de abalar radicalmente o capital. Ao contrá-
rio disso, os avanços e conquistas dessa seara 
têm sido assimilados pelo sistema, inclusive 
não sendo empecilho para a amplificação do 
caráter destrutivo do capital (a exemplo do 
que faz com a saúde). É esse o sujeito possí-
vel e efetivamente existente no ‘campo’.

É preciso, agora – sem negar as demandas 
imediatas e que, por conta disto, requerem 
algum esforço por dentro do ‘campo’ – cons-
truir, como prioridade, um caminho para além 
do ‘campo’, (re)construir o movimento pro-
letário revolucionário, capitanear os vários 
segmentos da classe trabalhadora contra a 
base dos problemas que ela enfrenta, sem ne-
gligenciar todas as questões particulares, mas 
também sem deixar que as partes apaguem a 
totalidade social. Por fim, pensar e agir revo-
lucionariamente é necessário para enfrentar 
a ‘questão’; é o sujeito revolucionário o único 
capaz de chegar às suas raízes.

Considerações finais

A ‘questão da saúde dos trabalhadores’ corres-
ponde a um processo objetivo forjado sobre o 
antagonismo entre capital e trabalho. Por conta 
disso, ela ultrapassa os limites de qualquer 
campo, inclusive o da ‘Saúde do Trabalhador’. 
Este último surge das demandas postas pela 
‘questão’, a partir do posicionamento da 
classe trabalhadora na luta pela sua saúde. 
Assim, abre um horizonte mais fecundo de 
enfrentamento da ‘questão’, quando compa-
rado aos campos da Medicina do Trabalho e 
da Saúde Ocupacional. Todavia, reproduz, 
em seu interior, as limitações das arenas que 
adentra para se legitimar enquanto campo, a 
saber: a ciência e o Estado burgueses.

Dessa maneira, é preciso reconhecer 
os avanços possibilitados pelo ‘campo’, 

sobretudo ao colocar a classe trabalhado-
ra na posição de sujeito sanitário (ativo) na 
luta por seus direitos. Apesar disso, nem de 
longe esse sujeito representa aquele que 
Marx discute no processo revolucionário, 
ao contrário, sua existência está vinculada 
ao próprio sociometabolismo do capital, do 
qual faz parte o Estado e todas as nuances 
da emancipação política. Assim, embora o 
sujeito do ‘campo’ seja um passo adiante em 
relação à posição de sujeito subserviente que 
os trabalhadores possuem na Medicina do 
Trabalho/Saúde Ocupacional, ele compõe 
a dinâmica do processo de valorização, ou 
seja, do trabalhador enquanto assalariado 
(logo, explorado e sujeito ao capital).

Para além dessa instância, é preciso re-
construir o movimento operário em uma luta 
por fora das instituições burguesas e seu jogo 
de cartas marcadas. É preciso que o sujeito 
revolucionário (o proletariado, sendo que 
capitaneando o restante dos assalariados) 
empreenda sua luta fora da esfera parlamen-
tar, priorizando o âmbito do qual se constitui 
o sistema do capital: a esfera da produção. 
Sem abandonar a luta no âmbito da emanci-
pação política, deve-se priorizar a luta fora e 
contra as instituições, contradições e parti-
cularidades em geral do sistema do capital; é 
preciso ser sujeito revolucionário, almejan-
do a emancipação humana ante o capital.
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RESUMO O texto, enquanto ensaio reflexivo, tem como objetivo analisar as normas operacio-
nais e de pactuação do Sistema Único de Saúde (SUS), no sentido de observar se o enunciado 
normativo decorrente dos pactos em saúde é coerente com a determinação constitucional 
de promoção, proteção e reabilitação da saúde dos trabalhadores e com o enfrentamento dos 
alarmantes indicadores epidemiológicos dos agravos decorrentes do trabalho. Utiliza, como 
método, a análise documental e bibliográfica referente ao tema e conclui que, a partir das ne-
cessidades em saúde, aquelas que dizem respeito à saúde do trabalhador são desconsideradas 
pelos mecanismos de pactuação e gestão do SUS.

PALAVRAS-CHAVE Saúde do trabalhador. Gestão em saúde. Planejamento em saúde.

ABSTRACT This is a reflective essay that analyzes the Unified Health System’s (SUS) operational 
and agreement rules. It shows that the normative statement resulting from health agreements 
is consistent with the constitutional provision of promotion, protection and rehabilitation of the 
worker’s health and the epidemiological indicators of diseases resulting from work. It uses, as a 
method, the documentary and bibliographic analysis related to the subject and concludes that, 
based on the health needs, those that concern the worker’s health are disregarded by the mecha-
nisms of agreement and management of the health needs related to worker’s health are disre-
garded by the pact mechanisms and management of the SUS.

KEYWORDS Occupational health. Health management. Health planning.
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Introdução

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
uma das áreas de atuação que mais desafios 
enfrenta para a sua efetiva implantação é a 
da Saúde do Trabalhador (ST). As razões, 
além das que se encontram em outras áreas, 
situam-se na essência das relações sociais de 
produção, em que sobressaem os conflitos 
de classe e a hegemonia do poder político-
-econômico na condução das políticas públi-
cas. Como Estado alinhado com a ideologia 
liberal internacional de um capitalismo de 
mercado globalizado, o Brasil tem dificulda-
des de implementar determinadas áreas na 
saúde, caso da ST, que não sejam obedientes 
à ordem política e econômica vigente. Essa 
‘desobediência’, no que se refere à ST, no 
âmbito da saúde pública, deve-se à sua ca-
pacidade potencial de desnudar a perda da 
saúde como resultado da exploração do tra-
balho pelo capital com o silêncio compassivo 
dos governantes que, do poder econômico, 
retiram sua possibilidade de perpetuação no 
poder político; e a condução da governança 
em saúde, por certo, é reflexo da governança 
nos níveis da macrodecisão política.  

Contudo, a despeito dessa evidência, a 
ordem jurídica do Estado brasileiro inscre-
veu o SUS enquanto política inclusiva, uni-
versalista e participativa que trouxe para seu 
âmbito de responsabilidade a área da ST. O 
fato de exacerbar a contradição de o SUS ser 
uma política de bem-estar social abrigada 
em um Estado de ‘bem-estar do mercado’ 
coloca a ST no centro de um debate político-
-normativo e epistemológico que se justifi-
ca pelo enorme impacto do adoecimento e 
morte no trabalho que a saúde pública ainda 
não dimensionou acuradamente e não en-
frenta cotidianamente. 

O presente texto tem como objeto de 
investigação a relação estabelecida entre 
a gestão do SUS e a ST. Parte da categoria 
‘necessidades em saúde’ e norteia a investi-
gação indagando sobre as razões que levam 
a gestão do SUS a desconsiderar a relevância 

da ST diante do cenário jurídico-legal, 
epidemiológico, social e ético. Utilizou-se 
uma metodologia de revisão bibliográfica 
dos descritores afins ao tema e de análise 
crítica das normativas operacionais do SUS, 
na modalidade hermenêutica. Nas bases de 
dados Lilacs (Literatura Latino-Americana 
em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific 
Electronic Library Online), Periódicos 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) utilizando 
como palavras de busca ‘gestão do SUS’ AND 
‘saúde do trabalhador’ AND ‘necessidades 
em saúde’ encontrou-se apenas uma referên-
cia (utilizada no texto).

A investigação pretendeu adotar um 
caráter ensaístico, em virtude de suas carac-
terísticas problematizadoras, antidogmáti-
cas e originais (MEDEIROS, 2000). 

Necessidades em saúde 

O conceito de ‘necessidades’ pode ser ana-
lisado sob dois prismas que se complemen-
tam. O primeiro diz respeito ao conjunto de 
atributos que o elemento humano considera 
para si como necessário para viver da forma 
como entende que deve viver. O segundo trata 
do conjunto de atributos que são aplicados a 
todos os elementos humanos pela estrutura 
sociopolítica, em cada contexto, segundo um 
padrão estabelecido sobre o que é necessá-
rio para viver. Pode-se entender essas duas 
vertentes simplificadamente, como necessi-
dades individuais a serem providas de forma 
individual e necessidades coletivas a serem 
providas por políticas estatais. 

Por se tratar de um tema – ST – que se insere 
no âmbito da saúde coletiva e alvo de interven-
ção da saúde pública, o enfoque utilizado na 
discussão será o das necessidades coletivas.  

Sobre o conceito de necessidades, Agnes 
Heller estabelece uma teoria baseada na 
obra de Marx. Para esquadrinhar a expres-
são, Heller (1986, P. 31) parte de três descober-
tas de Marx: (1) o trabalhador não vende ao 
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capitalista seu trabalho, e, sim, sua força de 
trabalho; (2) a elaboração e demonstração da 
mais-valia; (3) o significado do valor de uso 
(HELLER, 1986, P. 21). Observando que as descober-
tas marxianas estão assentadas no conceito 
de necessidades, a autora chega ao concei-
to de ‘necessidades necessárias’, com um 
sentido ampliado “[...] las necesidades ne-
cesarias para el mantenimiento del hombre 
como ser natural son también sociales”.

Ao tomar de empréstimo o conceito de 
Heller (1986), considera-se a saúde, em sua di-
mensão ampliada – promoção, proteção, re-
cuperação – como ‘necessidade necessária’ a 
ser suprida, a priori, pelo Estado brasileiro, 
em virtude de este trazer para si, consti-
tucionalmente, a ação de saúde para todos 
como seu dever. 

Las necesidades «necesarias» son aquellas ne-
cesidades surgidas históricamente y no dirigidas 
a la mera supervivencia, en las cuales el elemen-
to cultural, el moral y la costumbre son decisivos 
y cuya satisfacción es parte constitutiva de la 
vida «normal» de los hombres pertenecientes a 
una determinada clase de una determinada so-
ciedad. (HELLER, 1986, P. 33-34).

Por outro lado, por se tratar de um con-
ceito polissêmico, o termo ‘necessidades 
em saúde’ pode ser compreendido em três 
dimensões da realidade: os ‘determinantes’ 
sociais; os ‘problemas’ com sua ordem com-
plexa e as ‘necessidades’ propriamente ditas 
(PAIM; ALMEIDA FILHO, 2014). Não são dimensões 
independentes entre si, porquanto dizem 
respeito às diversas situações de saúde dos 
diversos grupos populacionais, determina-
das socialmente, problematizadas por con-
textos político-econômicos e expressas sob a 
forma de necessidades individuais e, no caso 
que se enfoca, coletivas. 

Quando os fatores se situam na esfera das 
relações sociais de produção e na dinâmica 
Estado-sociedade, os ‘determinantes’ sociais 
vão, também, determinar formas distintas da 
população adoecer e morrer. 

As diversas definições de determinantes so-
ciais de saúde (DSS) expressam, com maior 
ou menor nível de detalhe, o conceito atual-
mente bastante generalizado de que as con-
dições de vida e ‘trabalho’ dos indivíduos e 
de grupos da população estão relacionadas 
com sua situação de saúde. Para a Comissão 
Nacional sobre os Determinantes Sociais da 
Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores so-
ciais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 
psicológicos e comportamentais que influen-
ciam a ocorrência de problemas de saúde e 
seus fatores de risco na população. (BUSS; PEL-

LEGRINI-FILHO, 2007, P. 78, GRIFO NOSSO). 

A dimensão dos ‘problemas com sua 
ordem complexa’ permeia e, de certo modo, 
define o comportamento do sistema de saúde 
ante os distintos determinantes sociais. 
Retrata e espelha contextos e impõe varia-
ções na forma de enfrentá-los. No âmago 
dessa vertente, encontram-se questões cru-
ciais para o funcionamento do sistema, tais 
como o seu financiamento e a forma de utili-
zação dos recursos, em que as estratégias do 
planejamento em saúde balizam a gestão e o 
seu desempenho. 

Já as necessidades propriamente ditas 
constituem-se em demandas que são acolhi-
das pelo sistema de saúde, seja pela via dos 
determinantes sociais, seja pelo contexto em 
que afloram as distintas situações de saúde. 
Embora as necessidades se constituam, a 
qualquer tempo, em demandas concretas 
emanadas dos sujeitos, individuais ou cole-
tivos, são também retrato do que motivou a 
própria concepção do sistema de saúde que 
as acolhem. As distintas formas de acolhi-
mento dessas necessidades, por parte do 
sistema de saúde, são influenciadas por di-
versos fatores, dos quais interessa na presen-
te investigação a atuação da gestão do SUS, 
expressa nas pactuações e normativas opera-
cionais, ante a ST. 

O elemento fundante das necessidades, no 
tempo conjuntural histórico, é a ordem cons-
titucional brasileira. Ao determinar ao SUS 
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atribuições de ST (CF/88 – art. 200), fica es-
tabelecido que a gestão do SUS deve obede-
cê-la e, ao fazê-lo, desenvolva um elenco de 
medidas capazes de lidar com as situações 
relacionadas à ST. 

Para dar-lhes conta, é preciso que o sistema 
de saúde se valha de evidências dos proble-
mas que possam subsidiar seus planos de 
ação. Uma evidência insistentemente óbvia 
é o perfil epidemiológico dos agravos que, 
historicamente, exibem números de magni-
tude aterradora. Somente para trabalhadores 
com contrato em Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), foram cerca de 40 milhões 
de doenças e acidentes de trabalho, desde que 
a Previdência Social iniciou seu registro em 
1968. Quanto às mortes no trabalho, entre 1988 
e 2011, foram 82.171 (ANUÁRIO ESTATÍSTICO..., 2011). 
A despeito desse cenário, os indicativos de 
subnotificação desses agravos são extremos, 
conforme se observou na Pesquisa Nacional 
de Saúde, realizada em 2013, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
com o Ministério da Saúde. A amostra da pes-
quisa demonstrou um número de aproxima-
damente 5 milhões de acidentes de trabalho, 
nos 12 meses anteriores à pesquisa, número 
quase 7 vezes maior que os da Previdência 
Social (MAIA ET AL., 2015). 

É importante ressaltar que, mesmo su-
bestimados, os dados da Previdência Social 
registram mais de 360 mil incapacidades per-
manentes para o trabalho em pouco mais de 
20 anos (ANUÁRIO ESTATÍSTICO..., 2011). Os números 
refletem uma realidade assustadora com cen-
tenas de milhares de trabalhadores retirados 
compulsoriamente do trabalho, em razão da 
forma como os processos produtivos brasilei-
ros se organizam, produzindo adoecimentos e 
mortes. Desse modo, entende-se como necessi-
dades, no que tange à ST, aquilo que deveria ser 
planejado e executado obedecendo ao que es-
tabelecem os dispositivos legais – constitucio-
nais e infraconstitucionais –, utilizando o que 
demonstram os indicadores epidemiológicos 
e os desajustes sociais decorrentes dos agravos 
relacionados com o trabalho. 

Quando se mudou o sistema de saúde bra-
sileiro, a intenção de transformar o modelo 
de atenção à saúde incluiu a relação saúde-
-trabalho por ser necessário mudar a reali-
dade da situação de saúde dos trabalhadores. 
Assim, as necessidades também expressam 
uma exigência posta na ordem jurídica, 
cuja intenção transformadora se desdobra 
no elenco de medidas regulamentadoras da 
Carta Constitucional. Algumas já consigna-
das e outras aguardando regulamentação 
determinam à gestão do sistema de saúde 
atitudes proativas no sentido de, senão resol-
ver de imediato o problema, ao menos, dar 
indícios mais efetivos para o seu enfrenta-
mento. Não é isso que parece ocorrer.

Essas necessidades deverão ter como pano 
de fundo a realidade histórica que motivou 
a regra em sua origem. No caso da saúde do 
trabalhador, os indicadores de agravos, em 
seu percurso histórico, evidenciam uma la-
cuna de ações estratégicas de curto, médio 
e longo prazo, por parte das instituições res-
ponsáveis. (AGUIAR, 2015, P. 32). 

Para dar conta dessas lacunas, a reversão 
dos agravos decorrentes da relação saúde-
-trabalho depende da intervenção, por parte 
das estruturas de saúde pública, na sua ver-
tente de vigilância em saúde. É somente por 
ela que se pode efetivamente transformar 
a realidade, intervindo nos processos, am-
bientes e condições de trabalho. Contudo, 
essa modalidade de ação, ainda que seja 
uma necessidade coerente com o modelo de 
saúde que prioriza a prevenção, conforme o 
art. 198. da Constituição Federal/88, não faz 
parte da agenda de prioridades dos gestores 
do SUS. Pode-se dizer que 

[...] numa perspectiva de ação pública coor-
denada, articulada e harmônica [...] vemos o 
quanto ainda falta para afirmarmos que existe 
um sistema de Vigilância em Saúde do Traba-
lhador no Brasil. (VASCONCELLOS; MINAYO-GOMEZ; 

MACHADO, 2014, P. 4618).
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A gestão do SUS usualmente atende a ne-
cessidades que dizem respeito aos efeitos dos 
problemas de saúde, e, não, às suas causas. O 
fato reproduz o modelo de saúde pré-cons-
titucional, centrado na atenção à doença. A 
contradição com o chamado modelo preventi-
vista constitucional se deve à maior visibilida-
de da assistência médica e hospitalar curativa 
em que a gestão é impelida a dar resposta. Daí, 
a vigilância da saúde e, também, a atenção pri-
mária em saúde serem relegadas a um plano 
secundário na mídia, junto à própria popula-
ção, no financiamento e, em consequência, na 
própria gestão do SUS.

Muito do atendimento às necessidades 
obedece a uma ordem político-clientelística, 
em que a gestão do SUS se comporta como 
balcão de atendimento, como cumpridora 
de compromissos de campanhas eleitorais e 
com muita cautela nos enfrentamentos com 
o poder econômico – situação inevitável no 
caso da ST (AGUIAR, 2015). As influências exerci-
das pelos setores com força de pressão sobre 
o Poder Executivo, como os setores produ-
tivos que participam das atividades econô-
micas da região de abrangência, impõem à 
gestão do SUS um silêncio obsequioso em 
relação à ST. Os movimentos organizados 
com poder de mobilização social, apoiados 
por redes de solidariedade e mídia, também 
obtêm maior atenção da gestão, embora o 
movimento sindical tenha perdido o prota-
gonismo da luta política, em anos recentes. 

Gestão do SUS e 
necessidades em saúde

Ao considerar que à gestão do SUS, em 
todas as esferas federativas de atuação, cabe 
atender às necessidades em saúde, na área de 
ST o comportamento da gestão é incoerente 
com a própria ideologia que deu origem à 
concepção e criação do SUS, fortalecendo na 
população o sentimento de que suas necessi-
dades em saúde se concentram no hospital e 
na medicina. 

De modo geral [...] os usuários buscam nos 
serviços de saúde respostas às queixas de 
ordem clínica. Não se revela, portanto, uma 
conexão imediata entre as ‘necessidades de 
saúde’ e a peculiaridade de sua inserção na 
sociedade. [...] as pessoas compreendem 
mais concretamente a dimensão biológica 
do processo saúde-doença e não associam 
às questões sociais que atuam de forma a 
fortalecer ou desgastar o processo de vida. 
(MORAES; BERTOLOZZI; HINO, 2011, P. 22, GRIFO NOSSO).

Na perspectiva do SUS, necessidades em 
saúde articulam a ampliação do direito de 
cidadania com as políticas econômicas e 
sociais que definem os determinantes do 
processo saúde-doença. 

No contexto atual do SUS, a continuidade da 
luta pelo direito à saúde implica a defesa arti-
culada das medidas que melhorem a qualida-
de de vida e que assegurem o acesso às ações 
e serviços de saúde que sejam ‘necessários’. 
(MATTOS, 2005, P. 43, GRIFO NOSSO).

Em virtude das características estruturais 
do SUS, especialmente por força de ser único 
(unicidade do sistema) em uma república 
federativa, impõe-se à gestão regras de orga-
nização e funcionamento estabelecidas por 
meio de consensos e pactos entre as esferas 
federativas. A partir dos pactos interfede-
rativos, cabe à gestão implementar ações e 
serviços coerentes com a doutrina e organi-
zação do SUS. Balizadas pela CF/88, os eixos 
doutrinários e organizacionais são regula-
mentados primeiro pelas Leis Orgânicas da 
Saúde (Leis nº 8.080 e 8.142, ambas de 1990) 
e, desde então, pelas normas e portarias ema-
nadas das instâncias de pactuação. A legisla-
ção complementar que ordena o SUS, em um 
primeiro momento estabelecida por Normas 
Operacionais, é pactuada por representantes 
do executivo federal (Ministério da Saúde), 
estadual (Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde – Conass) e municipal (Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
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– Conasems) em comissões intergestoras 
(tripartite e bipartite), atualmente estabele-
cidas pelo Decreto nº 7.508, de 28/06/2011. 

Paim e Teixeira (2007, P. 1220) ao discorrer sobre 
“nós críticos relativos ao desenho (estrutura or-
ganizacional) e ao processo de gestão do SUS” 
observam a necessidade de retomar o projeto 
da Reforma Sanitária brasileira. Destacam 
como nós críticos: ausência de consenso de 
sua missão; divergências político-partidárias 
nas relações intragovernamentais, com utili-
zação dos serviços de saúde para reprodução 
do clientelismo; gestão amadora em todos os 
níveis; dificuldade de articulação com as insti-
tuições gestoras de políticas na área econômica 
e social; e, entre outros, 

captura dos espaços de participação e controle 
social por organizações fortemente corporativas, 
representativas de grupos populacionais especí-
ficos [...]. (PAIM; TEIXEIRA, 2007, P. 1823-1824).

É taxativa a determinação da CF/88, em 
seu art. 200, que ao SUS compete executar 
as ações de vigilância sanitária e epidemio-
lógica, bem como as de ST; e colaborar na 
proteção do meio ambiente, nele compre-
endido o do trabalho. Na Lei nº 8.080/90, o 
art. 7º define as diretrizes organizacionais 
do art. 198 da CF/88. Em seu inciso VII se 
lê: ‘utilização da epidemiologia para o esta-
belecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática’. Ora, 
se os indicadores epidemiológicos relacio-
nados aos agravos do trabalho, embora dra-
máticos, não sensibilizam a gestão, mesmo 
com a ênfase da lei, cabe analisar as possíveis 
razões que permeiam um comportamen-
to em que um direito que se tem, ao sabor 
da gestão, é o mesmo direito que se perde 
(AGUIAR; VASCONCELLOS, 2015).

As normas de gestão do SUS

A institucionalização dos preceitos cons-
titucionais na implementação do SUS 

ocasionou extensa normatização de regula-
ção e ordenamento para a sua consolidação. 
O processo iniciou-se nos anos 1990 com 
as Normas Operacionais Básicas (NOB’s), 
instrumentos fundamentais de organização 
e financiamento do SUS. A primeira NOB 
dispôs sobre a política de financiamento 
do SUS, mantendo a cultura ‘inampscia-
na’ do modelo anterior de pós-pagamento 
de ações e serviços. Em 1993 foi emitida a 
NOB-SUS 01/93, que avançou na descen-
tralização, nas transferências de recursos 
‘fundo a fundo’ e nas Comissões Bipartite 
e Tripartite como fóruns de pactuação 
intergestores. A NOB 01/96 adotou a 
Programação Pactuada Integrada (PPI), 
buscando fortalecer a pactuação entre as 
esferas de governo, e implementou o finan-
ciamento das ações de atenção básica. Em 
2001, a Norma Operacional de Assistência 
à Saúde (Noas) 01/2001 ordena a regionali-
zação como estratégia de aperfeiçoamento 
da descentralização, com o Plano Diretor 
de Regionalização (PDR). A Noas 01/2002 
objetivou o aperfeiçoamento da primei-
ra. Em nenhuma dessas normas houve a 
mínima preocupação de vincular ações e 
serviços ao modelo de desenvolvimento e 
sistemas produtivos e, consequentemente, 
às questões de ST (AGUIAR, 2015).

Em 2006, surge o Pacto pela Saúde como 
grande normativa com a marca de PACTO e 
considerando as necessidades em saúde. 

A implantação deste Pacto, nas suas três di-
mensões – Pacto pela Vida, em Defesa do SUS 
e de Gestão –, possibilita a efetivação de acor-
dos entre as três esferas de gestão do SUS 
para a reforma de aspectos institucionais vi-
gentes, promovendo inovações nos processos 
e instrumentos de gestão que visam alcançar 
maior efetividade, eficiência e qualidade de 
suas respostas e, ao mesmo tempo, redefine 
responsabilidades coletivas por resultados 
sanitários em função das ‘necessidades de 
saúde’ da população e na busca da equidade 
social. (BRASIL, 2006B, P. 78, GRIFO NOSSO).
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Entretanto, ao contrário de outras situa-
ções de saúde, a ST foi mais uma vez descon-
siderada no Pacto.

Como novo instrumento de gestão (com-
partilhada) do SUS, o Pacto pela Saúde prevê 
uma revisão anual para o atendimento às ne-
cessidades de saúde da população e reitera 
o compromisso com o controle social en-
frentando os desafios para a consolidação do 
sistema.

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, que regulamentou a Lei nº 8.080/90, 

dispôs sobre o planejamento e assistência da 
saúde e estabeleceu o Contrato Organizativo 
da Ação Pública da Saúde (Coap) como um 
novo instrumento de articulação interfede-
rativa, até hoje incipiente. 

Como demonstrativo desse contingente 
normativo, retratado no quadro 1, são apre-
sentadas as normas emitidas no período de 
1991 a 2013, com vistas à operacionalização 
da gestão do SUS. Nele faz-se referência às 
ações de saúde e de vigilância, em geral, con-
frontadas com as de ST. 

Quadro 1. Instrumentos normativos de operacionalização da gestão do SUS, segundo a referência às ações de saúde em geral, às ações de vigilância em 
geral e à Saúde do Trabalhador – Brasil, 1991-2013

Instrumentos 
normativos 

Referência a ações de Saúde Referência a ações de Vigilância Referência à Saúde do Trabalhador

NOB-SUS 01/91 Não explicita Ausente Ausente

NOB-SUS 01/93 Ações básicas de saúde, nutrição, educação, 
de vigilância epidemiológica e sanitária acordo 
com as ‘condições de gestão’ e enquadramen-
to dos ‘requisitos’ dos municípios

Sanitária / Epidemiológica/ Saúde do 
Trabalhador (apenas Gestão semiplena, 
sem especificar as ações)

Desenvolver ações de vigilância de 
ambientes e processos de trabalho 
e de assistência e reabilitando o 
trabalhador e o portador de doença 
ocasionada pelo trabalho

NOB-SUS 01/96 Institui o enfoque epidemiológico para a 
programação das ações / Incorpora ações de 
vigilância sanitária, epidemiológica e controle 
de doenças

Institui ações de vigilância sanitária con-
forme condição de habilitação do estado 
ou município, sem especificar as ações 

Ausente

Noas-SUS 
01/2001

Áreas de atuação mínima: conforme Pacto 
de Indicadores da Atenção Básica (Portaria 
nº 723, de 10/05/2001) 18 indicadores de 
4 grandes áreas do Pacto da Atenção Básica 
2001

Mortalidade infantil e materna / Controle 
de doenças e agravos / Cobertura vacinal 
(DPT e influenza) / Indicadores (sarampo, 
tétano neonatal, sífilis congênita, AVC, 
tuberculose, hanseníase)

Ausente

Noas-SUS 
01/2002

Áreas de atuação mínima conforme Pacto de 
Indicadores da Atenção Básica: 20 indica-
dores principais, 14 complementares e os de 
inclusão opcional

Mortalidade infantil e neonatal / Mor-
talidade materna / Procedimentos obs-
tétricos pós-aborto / Cobertura vacinal 
(tetra valente e influenza) / Indicadores 
de agravos (Diabetes, tuberculose, IRA, 
hanseníase, AVC, ICC)

Ausente

Pacto pela Saúde 
2006

Estabelece diretrizes, objetivos e metas para 
as prioridades estabelecidas no Pacto pela 
Vida / Regulamenta as Diretrizes Operacio-
nais dos Pactos Pela Vida e de Gestão, estabe-
lecendo metas e objetivos do Pacto pela Vida, 
entre outras preposições / Periodicamente a 
pactuação é refeita e nas diretrizes, objetivos 
e metas

Responsabilidades Gerais da Gestão do 
SUS, nos termos de compromisso de 
Gestão Estadual e Municipal

Ausente

Portaria nº 
2.669, de 
03/11/2009

Consolidar e ampliar a descentralização 
das ações em vigilância sanitária

Aumentar a identificação e noti-
ficação de agravos em Saúde do 
Trabalhador
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Observa-se que, objetivamente, só se 
pactuam resultados para a ST, a partir de 
2009, na linha de notificação de agravos sem 
qualquer exigência de intervenção sobre os 
fatores determinantes dos mesmos.  

Como exemplo da negligência com a ST, 
por parte da gestão, observa-se que desde 
a Noas 01/2001, a encomenda de um pano-
rama epidemiológico mais robusto sobre 
a mortalidade infantil e materna mostrava 
uma intenção mais determinada da gestão, 
com o objetivo de preparar ações mais con-
tundentes para enfrentar o problema. Taxas 
e proporções diversas sobre morte infantil e 
materna pactuadas davam o tom do enfren-
tamento. A redução da mortalidade infantil 
e materna no País, desde então, por certo, 
foi fruto dessa atitude da gestão do SUS 
no tocante ao problema (BRASIL, 2014). Não se 
pode dizer o mesmo da ST, apesar desta ter 
merecido menção constitucional específi-
ca, além de detalhada e extensa na Lei nº 
8.080/90, ao contrário da saúde da mulher 
e da criança, não inscrita na Constituição 
Federal/88. São vários os exemplos de indi-
cadores, metas, ações e serviços pactuados 
para as mais diversas situações de saúde, 
sem que a ST seja contemplada de forma 
mais incisiva e capaz de atender ao que 
deveria ser realizado (AGUIAR, 2015). 

Observa-se que a gestão do SUS, nas ins-
tâncias de pactuação, efetua escolhas do que 
deve ou não deve ser operacionalizado. No 
caso da ST, a normatização anda lentamente e 
reflete o embate na Assembleia Constituinte 
em relação ao tema. Sonia Fleury observa a 

dificuldade na “[...] tentativa de colocar mais 
claramente na Constituição Federal os direi-
tos em relação à saúde do trabalhador, dos 
quais não entrou quase nada” (BRASIL, 2006A, P. 

93-94). Contudo, apesar da polêmica, a ST foi 
consignada na CF/88 e ganhou destaque na 
legislação regulamentadora. 

A Lei nº 8.080/90 aborda a ST com um de-
talhamento que não faz para outras áreas da 
saúde pública. As atribuições, inseridas no 
art. 6º, § 3º, baseiam-se no conceito de que 
a ST compreende um conjunto de ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária, pro-
moção, proteção, recuperação, reabilitação e 
que os trabalhadores se submetem a riscos e 
agravos oriundos das condições de trabalho. 
São oito incisos que dão conta desse espectro 
de abrangência. 

Nos incisos de ST, observam-se atribui-
ções interconectadas que, a priori, dariam 
conta das necessidades da área, caso as 
metas houvessem sido pactuadas nas instân-
cias de gestão do SUS e fossem viabilizadas 
em sua capacidade operacional. Ocorre que 
as iniciativas da gestão foram, em sua grande 
maioria, cartas de intenções, na forma de 
planos e políticas, insuficientes para gerarem 
ações concretas na rede SUS. 

Entre os planos e políticas específicas 
de ST, destacam-se a Norma Operacional 
de Saúde do Trabalhador (Nost) (Portaria 
MS nº 3.908, de 30 de outubro de 1998). A 
Nost estabelecia orientações e definia o 
elenco mínimo de ações para municípios, 
estados e DF, habilitados nas condições de 
gestão previstas na NOB-SUS 01/96. A Nost 

Fonte: Aguiar (2015).

Quadro 1. (cont.)

Decreto nº 
7.508/2011

Requisitos mínimos para instituir uma região 
de saúde: Atenção primária / Urgência e 
emergência / Atenção psicossocial / Aten-
ção ambulatorial especializada e hospitalar / 
Vigilância em saúde

Obrigatória dentro das regiões de saúde Ausente como obrigatória. A serem 
pactuadas ou não em cada região 
de saúde

Resolução MS/
GM-CIT nº 5, de 
19/06/2013

Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos 
à saúde da população, por meio das ações 
de promoção e vigilância em saúde

Ampliar o número de municípios 
com casos de doenças ou agravos 
relacionados ao trabalho notificado
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foi superada pelas pactuações que vieram 
na sequência permanecendo como carta de 
intenções. Quase nada do que propunha foi 
efetivamente implementado.

Outra carta de intenções foi a Portaria 
MS nº 3.120, de 01/07/1998, que aprovou a 
Instrução Normativa de Vigilância em Saúde 
do Trabalhador no SUS. Embora ela sirva 
como parâmetro, até hoje, para as ações de 
Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat), 
esta não foi ainda implementada no SUS de 
forma sistemática. 

Apesar de serem muitas as iniciativas, são 
minoritários os casos em que se pode falar 
de implementação de ações sistemáticas de 
VISAT, isto sem contar que em muitos locais 
do país sequer elas existem. (VASCONCELLOS; 

MINAYO-GOMEZ; MACHADO, 2014, P. 4618).

Além dessas, merece destaque a promul-
gação recente de duas políticas: a Política 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 
(PNSST) (Decreto nº 7.602, de 7 de novem-
bro de 2011); e a Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora – PNSTT 
(Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012). 
Considerando a determinação constitucio-
nal de inserção da ST no SUS, parece equi-
vocado existirem duas políticas para a área. 

Ao erigir duas políticas de saúde do trabalha-
dor, o Estado brasileiro assumiu sua intenção 
de ter NENHUMA política de Estado para a 
área. Quem tem duas não tem uma. Demons-
tra-se que se cria uma coisa com o SUS e outra 
coisa no SUS [...] Enquanto diversas corpora-
ções e instituições se mantiverem reativas e 
não compreenderem que o SUS é o responsá-
vel pela condução das políticas de saúde pú-
blica no Brasil e que a saúde do trabalhador, 
no seu todo, é uma política de saúde pública, 
andaremos sem um marco referencial legal 
e legítimo de política de Estado estruturante 
para a área. Essas corporações e instituições 
reativas não se situam só no campo da pre-
vidência e do trabalho [...] Estão inseridas no 

próprio setor saúde, ‘especialmente nas suas 
instâncias de gestão’ [...].  (VASCONCELLOS, 2013, 

P. 180, GRIFO NOSSO).

Uma das escassas iniciativas operacio-
nais da área de ST foi a constituição da 
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Trabalhador (Renast) (Portaria GM/MS 
nº 1.679, de 19 de setembro de 2002) (BRASIL, 

2002). Seu objetivo foi a criação de uma rede 
articuladora de ações, legitimando e dando 
visibilidade aos serviços já existentes no 
SUS (LEÃO; VASCONCELLOS, 2011). Modificada pelas 
Portarias GM/MS nº 2.437, de 7 de dezem-
bro de 2005, e nº 2.728, de 11 de novembro de 
2009, a Renast vigora até hoje, tendo como 
serviços os Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerest).

Hoje existem no Brasil 210 Cerest 
(MACHADO, 2013). Embora incrementados nos 
últimos anos, com repasse de recursos ru-
bricados, as metas dos Cerest normalmen-
te restringem-se a notificações de agravos. 
A relação dos Cerest com a gestão do SUS, 
principalmente no nível local, exibe tensões 
permanentes na utilização dos recursos e no 
próprio entendimento de sua missão. 

São muitas as queixas de falta de recursos para 
as atividades específicas de Saúde do Trabalha-
dor, embora os repasses da Renast se acumu-
lem. Há relatos de grandes somas de recursos 
não utilizados porque eles não chegam ao nível 
operacional da gestão. (MACHADO, 2013, P. 25).

São muitos os recursos acumulados e in-
tocados, por razões que não têm justificativa 
plausível diante das necessidades para a área. 

O que se assiste em geral são Cerests sem mar-
gem de ação suficiente, uma vez que dependem 
de outras instâncias que não têm a prevenção aos 
riscos decorrentes do trabalho como o centro e o 
foco de suas agendas. (COSTA ET AL., 2013, P. 18).

O elenco de atribuições estabelecidos 
para os Cerest é vasto e está muito aquém de 
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impulsionar a ST no SUS sem que as pactu-
ações da gestão façam cumprir a missão dos 
serviços, exigindo indicadores efetivos de 
execução de ações, especialmente de vigilân-
cia. No rol de atribuições dos Cerest, capazes 
de gerar esses indicadores, encontram-se 
na PNSTT: intervenção nos processos e am-
bientes de trabalho; produção de tecnologias 
de intervenção, de avaliação e de monitora-
mento das ações de Visat; controle e avalia-
ção da qualidade dos serviços e programas 
de ST, nas instituições e empresas públicas 
e privadas; planejamento conjunto entre 
as vigilâncias; atualização e/ou revisão dos 
códigos de saúde; notificação compulsória 
e investigação obrigatória dos acidentes de 
trabalho graves, com óbito e intoxicações 
por agrotóxicos; disponibilização e divulga-
ção das informações em meios eletrônicos, 
boletins, cartilhas, impressos, vídeos, rádio 
e demais instrumentos de comunicação e 
difusão; inclusão da comunidade e do con-
trole social nos programas de capacitação e 
educação permanente em ST; capacitação 
para aplicação de protocolos e linhas de 
cuidado em ST, incluindo a vigilância de 
agravos, de ambientes e de processos de tra-
balho; capacitação voltada para o movimento 
social, movimento sindical e controle social; 

articulação entre os serviços e instituições 
de pesquisa e universidades, com envolvi-
mento de toda a rede de serviços do SUS na 
construção de saberes, normas, protocolos, 
tecnologias e ferramentas; desenvolvimen-
to de projetos de pesquisa-intervenção que 
possam ser estruturantes para a ST no SUS 
(BRASIL, 2012).

A despeito do imenso rol de atribuições esta-
belecidos na Política, a indiferença operacional 
continua sendo a tônica da gestão do sistema.

É patente [...] a exclusão da área de ST [Saúde 
do Trabalhador] do foco central das políticas 
de saúde, tornando-a espécie de área non grata 
especialmente dos gestores do SUS, seja pela 
explicitação de conflitos no campo político-eco-
nômico local, seja pela visão tradicionalista do 
acidente e doença de trabalho como questão de 
natureza contratual entre patrões e empregados. 
(VASCONCELLOS, 2007, P. 167). 

A Lei nº 8.080/90, regulamentadora da 
CF/88, em seus oito incisos, bem demonstra 
o quanto as necessidades em ST são des-
consideradas, mais de duas décadas e meia 
depois, ainda carecem de uma posição mais 
incisiva e responsável da gestão do SUS para 
com a área. 

Quadro 2. Ações de Saúde do Trabalhador no SUS – Incisos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e comentários sobre a sua 
implementação

Art. 6º, §. 3º, Lei nº 8.080/90 – Incisos Legislações Complementares Comentários

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho 
ou portador de doença profissional e do trabalho

Sem Regulamentação Específica Garantida indistintamente a todos, trabalhadores 
ou não, com base no princípio da universalidade

II - participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e 
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes 
no processo de trabalho

Portaria nº 3.120, de 
01/07/1998

Apontada como princípio e objetivo de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle 
das condições de produção, extração, armazenamento, trans-
porte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, 
de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à 
saúde do trabalhador

Portaria nº 3.120, de 
01/07/1998

Apontada como princípio e objetivo de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 113, P. 605-617, ABR-JUN 2017

Saúde do Trabalhador: necessidades desconsideradas pela gestão do Sistema Único de Saúde 615

Conclusões

Fica patente a lacuna existente no que tange 
ao desenvolvimento de ações de ST no SUS. 
Desde a CF/88, que é taxativa ao atribuir a 
execução de ações de ST ao SUS (em seu 
art. 200), passando pela Lei nº 8.080/90 que 
esbanja atribuições de ST ao SUS (conforme 
visto no quadro 2) e chegando à profusão 
de planos e políticas que continuam sendo 
promulgadas, não se observa indícios ope-
racionais de atendimento às necessidades 

de ST. Se as esferas decisórias de gestão do 
SUS exigem apenas a notificação de agravos 
relacionados ao trabalho, sem exigências de 
intervenção sobre suas causas, fica inviabili-
zado o controle e prevenção desses agravos, 
perpetuando o ciclo de doenças e mortes dos 
trabalhadores brasileiros. Se os profissionais 
de ST, especialmente nos Cerest, são convo-
cados pela gestão apenas a notificar agravos, 
acabam por negligenciar a execução de ações 
que possam, efetivamente, mudar o panora-
ma da relação saúde-trabalho no País. s

Quadro 2. (cont.)

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde

Sem Regulamentação Específica Pesquisas acadêmicas efetuadas com este ob-
jetivo normalmente não são incorporadas como 
avaliações pelo SUS para a tomada de medidas de 
intervenção

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de tra-
balho, doença profissional e do trabalho, bem como os resul-
tados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de 
saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados 
os preceitos da ética profissional

Sem Regulamentação Específica Resultados de fiscalizações e avaliações são nega-
dos sistematicamente às entidades sindicais, sob 
o argumento de sigilo. É habitual a proteção do 
infrator, em uma ética ao inverso 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 
públicas e privadas

Sem Regulamentação Específica Serviços de saúde de empresas quando fiscaliza-
das o são pela área de inspeção do trabalho

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças origi-
nadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a 
colaboração das entidades sindicais

Realizada em 1999, por meio da 
Portaria nº 1339, de 18/11/99

A periodicidade não foi ainda estabelecida. Desde 
1999, não se tem conhecimento de iniciativas para 
efetuar a revisão

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer 
ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver 
exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos traba-
lhadores

Sem Regulamentação Específica Não existem canais formais de comunicação entre 
os sindicatos e o SUS para dar seguimento a essa 
ordem. Eventuais denúncias são acolhidas de for-
ma pontual e aleatória por outras instâncias, como 
o Ministério Público

Fonte: Aguiar (2015).
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RESUMO As instituições de saúde sofrem com as consequências das formas de organização 
do trabalho e da sociedade, entre elas, a violência ocupacional dirigida aos trabalhadores de 
enfermagem. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura sobre a interface da 
violência como risco ocupacional entre trabalhadores de enfermagem. Foram selecionados 15 
artigos científicos para a análise de conteúdo, que resultou no agrupamento de três categorias. 
Concluiu-se que a violência no labor da enfermagem parece tender a um perfil delimitado. O 
assédio moral deve ser foco nas ações de liderança, com vistas às mudanças no processo de 
trabalho que favoreçam a proteção de vítimas.

PALAVRAS-CHAVE Violência. Enfermagem. Riscos ocupacionais. Saúde do trabalhador.

ABSTRACT Health institutions suffer from the consequences of the forms of labor organization 
and society, including the occupational violence directed at nursing workers. This study is an 
integrative literature review that treats the interface of violence as occupational risk among 
nursing workers. Fifteen scientific articles were selected for content analysis, which resulted in 
the grouping of three categories. It was concluded that the violence in nursing work seems to 
tend to a delimited profile. Moral harassment should be a focus on leadership actions, in order to 
achieve the changes in the work process that favor the protection of victims.

KEYWORDS Violence. Nursing. Occupational risks. Occupational health.
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Introdução

O trabalho em saúde, ainda que uma neces-
sidade ao desenvolvimento humano visto 
sua característica inerente ao cuidado do 
próximo, tem potencial danoso à saúde dos 
trabalhadores, uma vez que a exposição 
destes aos mais diversos riscos oriundos do 
labor é um problema de domínio não apenas 
da comunidade científica. 

Entre os riscos de adoecimento vincula-
dos ou não ao trabalho, hodiernamente dá-se 
destaque ao risco psicossocial, o qual com-
preende uma reação complexa que envolve 
componentes físicos e psicológicos de en-
frentamento do ser humano a uma varie-
dade de situações de temeridade dos quais 
excedem os recursos disponíveis para lidar 
com uma ocorrência (HAYECK, 2010). 

Atualmente, o desdobramento do risco psi-
cossocial com maior evidência epidemiológica 
é a violência, expressa de diversas formas, tais 
como: física, psicológica, verbal, sexual, social 
e moral (CAMPOS, 2010). A violência abrange um 
conceito amplo, englobando um comporta-
mento que causa intencionalmente dano ou 
intimidação à outra pessoa, invadindo a au-
tonomia, a integridade física ou psicológica 
e, até mesmo, a vida do outro. Sendo assim, 
manifesta-se por meio da tirania, da opressão 
e/ou do abuso da força e normalmente ocorre 
pelo constrangimento exercido sobre alguma 
pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer 
um ato qualquer (CAMPOS, 2010).

Em seus mais variados contornos, a 
violência não é uma matéria sociológica 
recente, já que é um fenômeno histórico na 
constituição da sociedade, com vários re-
gistros de violência na antiguidade, sendo a 
escravidão um dos mais conhecidos (HAYECK, 

2010). A partir do século XIX, caracterizou-se 
como um fenômeno social, despertando a 
preocupação do poder público (MARTINS, 2013). 

Em se tratando de direitos humanos, a 
violência infringe os direitos civis (de li-
berdade, privacidade); sociais (saúde, edu-
cação, segurança, habitação); econômicos 

(emprego, salários); culturais e políticos 
(CAMPOS, 2010). Nessa conjuntura, destaca-
-se a violência ocupacional, definida como 
qualquer ato voluntário de um indivíduo 
ou grupo contra outro indivíduo ou grupo 
dentro do ambiente de trabalho ou em seu 
entorno, tendo como consequência algum 
tipo de dano físico ou psíquico relacionado 
com a segurança e saúde do trabalhador que 
é vítima do ato violento (CAMPOS, 2010).

Para a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), não existe consenso sobre 
a definição de violência ocupacional (OIT, 

2008). Contudo, entende-se como qualquer 
ação, incidente ou comportamento baseado 
em uma conduta voluntária do agressor, 
em consequência da qual um profissional é 
agredido, ameaçado ou sofre algum dano ou 
lesão durante a realização de seu trabalho; 
ou como resultado direto do labor (OIT, 2008). 

O trabalhador é considerado como um 
dos sujeitos que está exposto a alto risco à 
violência e outros potenciais danosos à sua 
saúde em todos os espaços laborais, inclu-
sive na categoria de enfermagem, em nível 
mundial (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012; CAMPOS, 

2010). Nesse sentido, um levantamento rea-
lizado pela OIT sobre incidentes ocorridos 
em trabalhadores de enfermagem no ano de 
2001 indicou que pelo menos um profissio-
nal foi vítima de violência física ou psicoló-
gica, sendo que na Austrália, o percentual 
foi de 67,2%; na Bulgária, 75,8%; na África 
do Sul, 61%; na Tailândia, 54%; e no Brasil, 
46,7% (OIT, 2008). 

Somado ao exposto, no contexto nacional, 
denúncias por assédio moral no Conselho 
Regional de Enfermagem (Coren) do estado 
de Santa Catarina representaram 17,7% das 
ocorrências de processos (SCHNEIDER; RAMOS, 

2012). Além disso, pesquisa realizada no Paraná 
evidenciou que 43,48% das enfermeiras so-
freram ao menos um ato de violência durante 
suas atividades laborais (BARBOSA ET AL., 2011). 

Quando um trabalhador de enfermagem 
é vítima da violência ocupacional, este pode 
desenvolver o que se chama de sofrimento 
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invisível (MOLINOS ET AL., 2012). A recidiva desse 
evento, ao longo de suas atividades laborais, 
pode se elevar a padrões altíssimos, condu-
zindo ao adoecimento do trabalhador, mani-
festado por meio de sintomas psicossociais 
como: desânimo, conflitos no relacionamen-
to com os colegas de trabalho ou chefias, 
absenteísmo, licenças prolongadas, rotativi-
dade elevada ou mesmo a mudança de pro-
fissão (MOLINOS ET AL., 2012). 

Há de se considerar também as péssimas 
condições de trabalho no bojo da exposição 
a riscos ocupacionais, incluindo os de ordem 
psicossocial como a violência. Nesse aspecto, 
sabe-se que a equipe de enfermagem nor-
malmente trabalha em ritmo acelerado, com 
sobrecarga de atividades, enfrenta a superlo-
tação de usuários assistidos, falta de recur-
sos materiais, déficit de funcionários, entre 
outras ocorrências, seja em unidade hospi-
talar ou na Atenção Primária à Saúde (SILVA; 

MARZIALE, 2006). 
A exposição à violência no processo de tra-

balho da enfermagem pode ser manifestada 
pelo indivíduo que é cuidado (usuário), por 
outros trabalhadores, pela própria equipe e, 
ainda, pela chefia. Para os usuários de saúde, 
a violência normalmente é dirigida a esses 
trabalhadores por estarem mais próximos às 
atividades de cuidados diários, sendo assim 
depositadas as manifestações de insatisfação 
com o atendimento (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 

2012). Isso reforça a necessidade de delinear 
melhor como e quanto a equipe de enferma-
gem se expõe ao risco da violência no seu 
trabalho, que sabidamente é permeado pelo 
cuidado como cerne da profissão. 

Cabe aludir, ante ao exposto, que conhecer 
melhor as expressões de violência ocupacio-
nal explorados em publicações científicas ao 
abordarem essa temática tem potencial para 
ampliar o conhecimento, coadunando ao 
auxílio respaldado no (re)planejamento de 
políticas públicas que minimizem os agravos 
e viabilizem a maior proteção à saúde do 
trabalhador de saúde, em especial, da cate-
goria de enfermagem. Com isso, objetivou-se 

analisar evidências científicas que tratam a 
interface da violência como risco ocupacio-
nal entre trabalhadores de enfermagem.

Material e métodos

Trata-se de uma pesquisa fundamentada na 
revisão integrativa de literatura. Este é um 
método amplo que permite a inclusão da lite-
ratura teórica e empírica, visando atualizar as 
discussões relacionadas com um tema especí-
fico, a partir da síntese de estudos publicados 
anteriormente (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

Em consonância com os preceitos me-
todológicos que regem o tipo de estudo 
apresentado, primeiramente delimitou-se a 
questão de pesquisa que se revelasse perti-
nente à comunidade social e científica e que 
elucidasse o assunto para ser discutido com 
clareza (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). Destarte, 
este estudo se norteou pela seguinte questão: 
Como a violência tem sido abordada na lite-
ratura científica enquanto risco ocupacional 
entre trabalhadores de enfermagem?

Na sequência, foram definidas as bases 
de dados utilizadas para a busca on-line 
na literatura, a saber: Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(Lilacs), Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Base de Dados de Enfermagem 
(BDENF), Literatura Internacional em 
Ciências da Saúde (Medline), Biblioteca 
Cochrane, Índice Bibliográfico Espanhol 
de Ciências da Saúde (Ibecs) e Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). Em tais sítios ele-
trônicos, foram utilizados os descritores con-
trolados ‘violência’, ‘saúde do trabalhador’ e 
‘enfermagem’, delimitados no dicionário de 
Descritores em Ciência da Saúde (DeCS). Os 
descritores foram empregados juntamente 
com o conector booleano AND.

Com base nos resultados de busca, foi pro-
cedida a leitura de todos os títulos, seguida 
da leitura dos resumos das produções 
científicas que, a priori, enquadravam-se 
no escopo investigado. Para definição da 
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amostra estudada, os critérios de inclusão 
foram: estudos publicados em língua inglesa, 
portuguesa ou espanhola; publicados no 
período entre o ano de 2009 e agosto de 
2016, no formato de artigo científico; com o 
texto completo disponível on-line gratuita-
mente para leitura e/ou download. 

A definição do recorte temporal inician-
do-se no ano de 2009 foi critério definido 
para gerar transversalidade e viabilidade à 
pesquisa bibliográfica, uma vez reduzida a 
apenas um pesquisador a ‘equipe’ de busca 
nas bases de dados. Foram excluídos os 
artigos cujos resumos não versassem sobre o 
tema proposto, eram outras revisões de lite-
ratura ou, por meio da leitura na íntegra dos 
textos pré-selecionados, se a questão nortea-
dora não fosse respondida.

Realizou-se a análise dos estudos en-
contrados, os quais foram cuidadosamen-
te avaliados. A partir de repetidas leituras 
dos resumos selecionados na fase anterior, 
apenas aqueles estudos que aludiram real-
mente ao tema e à questão norteadora foram 
selecionados, a fim de gerar uma resposta 
fiel ao objetivo previamente fixado e, possi-
velmente, contribuir de forma mais sólida à 
saúde dos trabalhadores de enfermagem no 
contexto da violência.

Com os procedimentos de busca descri-
tos, foram identificados 555 relatórios de 
pesquisa. Destes, 30 estavam publicados em 
idiomas que fugiam aos critérios de inclusão; 
355 anteriores ao ano de 2009; 54 não con-
tinham textos completos e 5 eram teses. A 
exclusão dos demais trabalhos justificou-se 
por serem estudos não relacionados com a 
temática (n=75), por serem estudos repeti-
dos nas bases de dados (n=17) ou por trata-
rem de revisão de literatura (n=4). Portanto, 
a amostra desta revisão foi composta por 15 

artigos, conforme apresentado no quadro 1. 
Como mencionado, na apresentação de 

resultados, optou-se por sistematizar os 
artigos selecionados na forma de um quadro 
analítico, constando os seguintes itens: título 
do periódico, ano de publicação, autoria, 
local do estudo, base de dados, tipo de estudo 
e agravos relevantes. Isso permitiu aos pes-
quisadores melhor visualização e organiza-
ção dos dados obtidos.

Fundamentado na avaliação crítica dos 
estudos, iniciou-se a análise e discussão 
dos dados à luz da literatura e conheci-
mento teórico na área, apropriando-se do 
método de Análise de Conteúdo, modalidade 
Temática, proposto por Bardin (2011). Portanto, 
aos artigos que compuseram a revisão foram 
empregados os procedimentos de pré-análi-
se; exploração do material e tratamento dos 
dados, culminando com a sintetização do 
conhecimento em categorias temáticas, que 
são expressões textuais que legitimam a aglu-
tinação de um determinado evento/fato ou 
conhecimento segundo a sua aproximação ou 
afinidade temática (BARDIN, 2011).

Por se tratar de uma revisão da literatura, 
não foi necessário submeter o projeto de pes-
quisa a algum trâmite ético formal. Contudo, 
os estudos selecionados respeitaram inte-
gralmente os preceitos éticos que envolvem 
a investigação com seres humanos.

Resultados e discussão

Conforme mencionado, a pesquisa de 
revisão da literatura culminou na seleção de 
15 artigos científicos. A fim de sintetizar o 
conhecimento ao leitor, estes foram sumari-
zados no quadro 1.
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Quadro 1 – Caracterização dos artigos selecionados (n=15) referentes à violência ocupacional sofrida pelos trabalhadores 
de enfermagem. Brasil, 2009-2016

Autores/Ano Periódico Local do estudo Tipo de Estudo
Agravos 
relevantes

Base de 
Dados

Fontes et al., 2013
Revista Latino-Am. 
Enfermagem

Maringá –PR. Brasil
Descritivo-explorató-
rio Quantitativo

Assédio Moral Lilacs

Fontes; Carvalho, 
2012

Revista Latino-Am. 
Enfermagem

Maringá – PR. Brasil
Descritivo-explorató-
rio Quantitativo

Assédio Moral Lilacs

Vasconcellos; 
Abreu; Maia, 
2012

Rev. Gaúcha de 
Enfermagem

Duque de Caxias – 
RJ. Brasil

Descritivo-transver-
sal Quantitativo

Agressão Verbal Lilacs

Vasconcellos et 
al., 2012

Acta Paulista de 
Enfermagem

Rio de Janeiro – RJ. 
Brasil

Seccional Quanti-
tativo

Violência Verbal Lilacs

Cezar-Vaz et al., 
2009

Revista Latino-Am. 
Enfermagem

Rio Grande – RS. 
Brasil

Analítico Qualitativo Riscos de Violên-
cia Física e Moral

Lilacs

Muñoz; Esteban; 
Hernández, 2012

Rev. Espanhola de 
Salud Publica

Murcia – Espanha Descritivo-transver-
sal Quantitativo

Violência Verbal Medline

Gates et al., 2011 Journal of Emer-
gency Nursing

Cincinnati – Es-
tados Unidos da 
América

Pesquisa-ação Qua-
litativo

Violência setor 
Emergência

Medline

Lancman et al., 
2009

Rev. de Saúde Pú-
blica

São Paulo – SP. 
Brasil

Intervenção Quali-
tativo

Violência Externa 
e Indireta

Medline

Gouveia et al., 
2012 

Rev. de Enfermagem 
da UERJ

João Pessoa – PB. 
Brasil

Exploratório Quali-
tativo

Assédio Moral BDENF

Santos et al., 2011 Rev. Bras. Enferm. Teresina –PI. Brasil Qualitativo Agressão Física e 
Verbal

BDENF

Jiao et al., 2015 BMJ Open China Qualitativo Violência física e 
não física

Medline

Pai et al., 2015 Revista Escola 
Enfermagem 

São Paulo – SP. 
Brasil

Estudo de delinea-
mento transversal

Violência em 
unidades de 
emergência e 
urgência 

BDENF

Elwafa et al., 2015 Journal of Interper-
sonal Violence

Egito Comparativo trans-
versal

Violência verbal Medline

Silva et al., 2014 Cad. Saúde Pública Rio de Janeiro – RJ. 
Brasil

Corte transversal Violência física e 
não física

Medline

Souza et al., 2014 Journal of Research 
Fundamental Care 
Online

Rio de Janeiro – RJ. 
Brasil

Exploratório, descriti-
vo, quantitativo

Violência em 
unidades de 
emergência e 
urgência

BDENF
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O material submetido à análise temática, ou 
seja, a própria amostra de artigos selecionados 
descritos no quadro 1, apreendeu conteúdo para 
três categorias, a saber: Identificando o perfil 
e eventos desencadeantes da violência entre 
trabalhadores de enfermagem; Assédio moral 
como ato violento no trabalho de enfermagem; 
e a violência ocupacional na enfermagem em 
virtude da (des)organização do trabalho.

Identificando o perfil e eventos 
desencadeantes da violência entre 
trabalhadores de enfermagem

A equipe de enfermagem é preparada para 
o cuidado, porém, muitas variáveis decor-
rentes das condições de trabalho podem 
modificar o modo que o cuidador desen-
volve suas atividades. Tal panorama cer-
tamente gera conflitos que, se não geridos 
adequadamente, acabam se tornando fontes 
de violência, que pode ser explícita ou velada. 
Independentemente de a violência ser física 
ou moral, esta interfere na qualidade de vida, 
na saúde e segurança do trabalhador.

Na maioria das vezes, o trabalhador de en-
fermagem está tão envolvido no processo de 
cuidar que não percebe um ciclo vicioso, ou 
seja, ao sofrer um ato de violência, rebate ao 
usuário a agressão, sem se dar conta de sua 
atitude. Nesse cenário, o trabalhador pode 
iniciar um processo de adoecimento, mani-
festando os primeiros sinais de alerta, como 
desânimo, frustração, insegurança e medo, 
traduzidos em sofrimento, que por vezes 
evolui para o afastamento ou para a desistên-
cia da profissão, explícitos no absenteísmo e 
no turnover elevados (SECCO ET AL., 2010).

A análise dos artigos permitiu evidenciar 
a violência verbal e física frequentes no tra-
balho da enfermagem, sendo a primeira mais 
comum, e a segunda em menor frequência. 
Um estudo destacou que o enfermeiro é o 
trabalhador que mais sofre agressões verbais, 
tais como: ser tratado com desprezo, ignorado, 
desdém, tratamentos inapropriados, olhares 
hostis, insultos, observações desrespeitosas, 

chamado de incompetente ou estúpido 
(VASCONCELLOS ET AL., 2012). Esse achado reflete 
que o profissional que sabidamente tem sua 
ação calcada na gerência do cuidado pode ter 
seu trabalho desvalorizado em um contexto 
repleto de comportamentos violentos. 

Em uma investigação sobre os atos de vio-
lência do usuário direcionados à categoria de 
enfermagem, revelou-se que a ocorrência de 
atitudes violentas é atribuída pelos trabalhado-
res a diversos fatores, tais como: preocupação 
e angústia dos acompanhantes diante de seu 
familiar enfermo, o estresse do cotidiano aliado 
à dificuldade de acesso ao serviço de saúde, a 
discriminação com a instituição de saúde por 
tratar-se de atendimento público e o fato da 
população atendida ser socialmente carente 
(SANTOS ET AL., 2011). Isso reforça que a violência 
no trabalho da enfermagem não é um produto 
social isolado, já que aparentemente está rela-
cionado com a forma de organização da socie-
dade e das oportunidades dos grupos. 

Outra pesquisa apontou que a violência dos 
usuários ocorre predominantemente perante 
os trabalhadores de enfermagem, evidencian-
do ainda que a violência física apresenta maior 
assiduidade no período noturno (MUÑOZ; ESTEBAN; 

HERNÁNDEZ, 2012). As formas de violência física 
relatadas foram: arranhar, beliscar, chutar, 
esmurrar, dar tapas, apertar contra a parede, 
morder, agredir com objetos, entre outras 
(SANTOS ET AL., 2011). Em contraponto, estudo reali-
zado na China aponta que a violência não física 
é expressivamente superior (71%) no relato de 
profissionais de enfermagem em comparação à 
violência física (7,8%), destacando-se a agres-
são verbal e o assédio sexual (JIAO ET AL., 2015). 

Em relação à violência ocupacional presente 
em unidade de pronto atendimento hospitalar, 
identificou-se que 76,7% dos trabalhadores de 
enfermagem referiram ser vítima de algum tipo 
de violência (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). Os 
acompanhantes de pacientes assistidos foram 
apontados como principais responsáveis, e que 
a totalidade das ações violentas se deu na forma 
de agressão verbal. Este último dado corrobo-
ra outros estudos ao mencionarem uma alta 
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incidência de ataques verbais, como condutas 
de assédio moral, considerado ato violento 
(VASCONCELLOS ET AL., 2012; FONTES; CARVALHO, 2012).

Os trabalhadores de enfermagem operan-
tes em unidades de urgência e emergência 
hospitalar estão mais expostos aos atos de 
violência, tanto física como verbal, se compa-
rados a outras unidades hospitalares (MUÑOZ; 

ESTEBAN; HERNÁNDEZ, 2012; PAI ET AL., 2015; SPERONI ET AL., 

2014). Em outro estudo, na categoria de enfer-
magem, os trabalhadores que mais sofreram 
violência eram recém-contratados, ou seja, 
tinham menos tempo de trabalho e contrato 
temporário (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012).

Um estudo de origem egípcia identificou 
em uma amostra de 147 trabalhadores de 
enfermagem que 28% dos profissionais de 
emergência foram vítimas de até dois tipos 
de violência; e 46% dos enfermeiros que não 
trabalham em emergência relataram um tipo 
de violência (ELWAFA ET AL., 2015). 

O fato anteriormente mencionado não 
impede que os trabalhadores da atenção pri-
mária, atuantes, por exemplo, na Estratégia 
Saúde da Família, sofram algum tipo de vio-
lência. Até mesmo porque a organização do 
processo de trabalho nesses serviços expõe 
seus servidores a situações de violência 
invisível, devido ao convívio intenso com 
situações de violência doméstica e social, 
gerando medo e sentimento de vulnerabili-
dade na equipe diante do cotidiano do traba-
lho (LANCMAN ET AL., 2009).

Outra questão que merece destaque diz 
respeito à categoria de enfermagem ser pre-
dominantemente feminina, fato histórico 
relacionado com a submissão, mesmo diante 
da evolução social e das lutas pela igualda-
de de gênero. As características dos traba-
lhadores de enfermagem, vítimas de ato de 
violência, foram: pertencer ao sexo femini-
no, mais jovem, possuir maior escolaridade, 
ser contratado e com baixo apoio social no 
trabalho (VASCONCELLOS ET AL., 2012). Novamente, 
esse achado reforça que o perfil das ações de 
violência no trabalho da enfermagem emana 
das ondulações sociais.

Em suma, a violência ocupacional de-
corrente das condições de trabalho afeta 
diretamente a prestação da assistência e ao 
trabalhador, que se sente impotente diante 
da demanda de trabalho, ainda que seja vin-
culado ao cuidado humano. Aparentemente, 
as ocorrências de violência tendem a um 
perfil bem delimitado, e o assédio moral 
ganha destaque nesse panorama.

Assédio moral como ato violento no 
trabalho de enfermagem

Inserido no ambiente de trabalho, o assédio 
moral é todo e qualquer comportamento 
abusivo por repetição contra a dignidade 
ou a integridade psíquica ou física de uma 
pessoa, ameaçando seu emprego ou degra-
dando o clima de trabalho (FONTES; CARVALHO, 

2012). Mais que um problema inerente às 
relações de trabalho, o assédio tem sido uti-
lizado para a manutenção da ordem e da per-
petuação de relações assimétricas de poder, 
gerando consequências altamente danosas 
às suas vítimas (HAYECK, 2013).

O assédio moral pode ser vertical des-
cendente, quando ocorre do superior aos 
subordinados; vertical ascendente, vindo 
dos subordinados e direcionado às chefias; 
horizontal, entre colegas de trabalho de um 
mesmo nível hierárquico; ou misto, englo-
bando misturas das modalidades anteriores 
(GOUVEIA ET AL., 2012; FONTES; CARVALHO, 2012). 

Uma pesquisa com estudantes de enferma-
gem evidenciou que estes entendem o assédio 
moral como a exposição a situações humilhan-
tes e constrangedoras, ou seja, uma atitude 
violenta cometida por pessoas em posição 
hierárquica superior no ambiente de trabalho 
(GOUVEIA ET AL., 2012). Já no contexto profissional, 
alguns enfermeiros relataram que são rotinei-
ramente vítimas de assédio, pois sofrem com 
isso há mais de seis meses em serviço público, 
ambiente propício para o fato, visto que os 
agressores normalmente são protegidos contra 
demissão, expondo continuamente a vítima ao 
risco de adoecimento (FONTES; CARVALHO, 2012). 
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Outro estudo evidenciou que as vítimas de 
assédio moral referiam mais de um agressor, 
a maioria era casada, com filhos e trabalhava 
no setor público, ao longo de 1 a 3 anos, e que 
o assédio normalmente ocorre nessa esfera 
de trabalho como disputa de poder, princi-
palmente entre médicos (agressores) e en-
fermeiras (vítimas) (FONTES ET AL., 2013). Ainda, 
é possível que o assédio moral seja um pro-
blema vinculado à questão de gênero, uma 
vez já constatado que as mulheres na idade 
reprodutiva apresentaram um acréscimo de 
80% na ocorrência de violência em relação 
às mais velhas, cujo perfil de atos violentos, 
com enfoque na agressão verbal, entorna o 
assédio moral no trabalho (SILVA ET AL., 2014).

É importante aludir que, possivelmente, 
o assédio moral somente poderá diminuir 
se as instituições, inclusive as de saúde, 
tiverem uma política organizacional de en-
frentamento a essa modalidade de violência. 
Para alcançar essa proposta, é fundamental 
dispor de local de apoio para a vítima buscar 
auxílio, relatar o problema e receber devolu-
tiva, sem ser punida pela chefia, o que pode 
deixar o trabalhador impotente, angustiado 
e com medo de denunciar o agressor.

A violência ocupacional na enferma-
gem em virtude da (des)organização 
do trabalho 

A forma de organização do trabalho delimita 
o cuidado e o comportamento do trabalha-
dor na área da saúde. Sendo assim, as especi-
ficações do labor, o conteúdo das atividades 
a serem desenvolvidas, os métodos de traba-
lho e a inter-relação entre lideranças, traba-
lhadores e usuários são os que determinam 
o processo de trabalho e os requisitos para 
satisfazer os envolvidos (BROTTO; DALBELLO, 2012). 

Diante da premissa anterior, a organização do 
trabalho envolve dimensões técnicas e sociais, 
as quais podem provocar situações que exercem 
pressões e são geradoras de estresse. Isto é, 
provocam e interferem no equilíbrio psíquico 
do trabalhador, assim sendo fonte de doenças 

secundárias, como hipertensão arterial, asma, 
gastrite e depressão (KIRCHHOF ET AL., 2011).

Estudo apontou que as instalações físicas da 
instituição de saúde, os equipamentos, os riscos 
a acidentes com materiais potencialmente 
contaminados e a jornada de trabalho podem 
ser geradores de violência, uma vez que esses 
elementos são determinantes para o desenvol-
vimento do cuidado (CEZAR-VAZ ET AL., 2009). 

Por outro lado, a condição socioeconô-
mica do usuário também pode se somar aos 
determinantes da violência, visto que, por 
exemplo,  o medicamento não disponível 
no serviço, impossibilitado de ser compra-
do pelo usuário para resolver seu problema 
de saúde, não pode ser motivo de culpar a 
equipe pelo não fornecimento, gerando vio-
lência, devendo ser entendido como ato ine-
rente à organização do trabalho e ao sistema 
de saúde (MOLINOS ET AL., 2012; CEZAR-VAZ ET AL., 2009).

Além da estrutura física, a organização 
trabalho deve atentar às condutas dos tra-
balhadores de saúde, ao perfil socioeconô-
mico e epidemiológico de usuários, sendo 
este último primordial para compreender 
as possíveis agressões vistas nos serviços de 
saúde, decorrentes do uso de álcool e drogas 
ou distúrbios mentais por parte dos usuários 
de tais serviços (MUÑOZ; ESTEBAN; HERNÁNDEZ, 2012).

Outro estudo identificou que o processo 
de trabalho precário de atendimentos em 
hospitais gera confronto entre trabalhado-
res e usuários, razão pela qual os gestores 
devem primar pelo planejamento e organi-
zação do trabalho, inclusive das condições 
laborais, com recursos materiais e humanos 
adequados, a fim de reduzir o estresse 
e a sobrecarga no ambiente de trabalho 
(VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). 

No contexto das condições de trabalho, 
há de se mencionar uma pesquisa nacional 
recente que identificou, à luz de 86 traba-
lhadores com expressiva participação da 
equipe de enfermagem (n=70), que 91,8% 
dos sujeitos relataram nunca ter participado 
de algum treinamento sobre como agir no 
momento do ato de violência no ambiente de 
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trabalho (SOUZA; WERUSKA; GURGEL, 2014). 

Uma pesquisa argumentou que a violência 
no cotidiano do trabalhador pode influenciar 
nas suas ações de modo negativo ou positivo, 
conforme o profissional lida com esse fato e 
diante da sua relação com o trabalho (SANTOS ET 

AL., 2011). Para tal, ao vivenciar a experiência de 
violência como ser humano, o trabalhador pode 
compartilhar o sofrimento do outro, passando 
assim a considerar suas necessidades. Emerge 
nesse cenário a importância da humanização 
do cuidado, uma vez que ela estabelece vínculo 
trabalhador-usuário e ambos podem buscar 
estratégias para a resolução dos problemas 
(BARBOSA ET AL., 2011; SANTOS ET AL., 2011).

Estudo realizado em serviços de urgência 
propôs estratégias para prevenir, gerenciar e 
lidar com eventos violentos com a equipe de 
saúde, inclusive dos gestores. Foram elabo-
radas políticas internas para a resolução de 
conflitos, além da notificação obrigatória – 
comunicação como ferramenta preventiva. 
Foi proposta, também, uma cultura interna 
na qual a violência contra os trabalhadores 
de saúde não é esperada, tolerada ou aceita 
na instituição (GATES ET AL., 2011).

A violência no trabalho pode desencadear 
mudanças importantes na instituição e na 
própria equipe de saúde e de enfermagem, 
uma vez que esta pode contribuir para um 
ambiente de trabalho menos alienante, valo-
rizando o trabalhador e o usuário. Destarte, 
o trabalho realizado em condições saudáveis 
tende a promover o bem-estar, favorece os 
relacionamentos interpessoais e o proces-
so de trabalho fluido. Consequentemente, 
reflete na melhoria da qualidade da assistên-
cia de enfermagem prestada e na qualidade 
de vida do trabalhador (COUTO; PASCHOAL, 2012).

Conclusões 

A violência no contexto do trabalho da enfer-
magem é abordada na literatura com maior 

enfoque na descrição do perfil do ato e dos 
eventos que o favorecem. Ações de preven-
ção e controle da violência foram pouco ob-
servadas na produção científica pesquisada. 
Ademais, ficou evidente que o ato violento 
na equipe de enfermagem não é um produto 
social isolado, sendo permeado pelas ondu-
lações e demandas sociais emergentes, tais 
como do acesso aos serviços pelos usuários, 
das condições de trabalho dos profissionais e 
até mesmo da questão de gênero. 

Com base nos achados, conclui-se que os 
trabalhadores de enfermagem, por meio da 
(des)organização do trabalho, sofrem vio-
lência ocupacional com perfil bem definido, 
de acordo com o próprio trabalho execu-
tado. O assédio moral é um problema a ser 
posto como prioridade às ações de liderança, 
visando à proteção do trabalhador e à quali-
dade do cuidado nos serviços. 

Reconhece-se como principais limitações 
do estudo a busca bibliográfica em idiomas 
e recorte temporal restrito. Apesar disso, 
o estudo pode contribuir para que gestores 
dos serviços de saúde incluam o tema violên-
cia nas suas estratégias de ação, com vistas 
a prestar a melhor assistência aos usuários 
do serviço, sem ferir os direitos humanos 
dos trabalhadores. Ainda, vislumbra-se que 
Políticas Públicas de proteção à saúde do 
profissional de enfermagem possam ser (re)
planejadas. 
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RESUMO O estudo visa analisar a produção científica sobre o trabalho da enfermeira no Brasil, 
no período de 1988 a 2014. A base de dados utilizada foi a Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). Selecionaram-se 222 artigos, caracterizados segundo o ano de publicação, perió-
dico, abordagem teórico-metodológica e área temática, buscando-se identificar mudanças 
no trabalho da enfermeira. Os resultados apontam a introdução de novos conhecimentos e 
tecnologias, com perda de autonomia, bem como deterioração das relações interpessoais, so-
frimento e sobrecarga de trabalho. Discute-se a possível correlação desses processos com as 
mudanças na organização e gestão dos sistemas de saúde no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE Trabalho. Cuidados em enfermagem. Enfermeiras e enfermeiros.

ABSTRACT The study aims to analyze the scientific production on the work of nurse in Brazil, 
from 1988 to 2014. The database used was the Scientific Electronic Library Online (SciELO). 
We selected 222 articles, characterized by the year of publication, journal, theoretical-method-
ological approach and thematic area, seeking to identify changes in the work of the nurse. The 
results point to the introduction of new knowledges and technologies, with loss of autonomy, as 
well as deterioration of interpersonal relationships, suffering and work overload. It discusses the 
possible correlation of such processes with the changes in the organization and management of 
health systems in Brazil.

KEYWORDS Work. Nursing care. Nurses.
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Introdução

O processo de trabalho em saúde é um dos 
temas que têm merecido a atenção dos pes-
quisadores do campo da saúde coletiva desde 
os seus primórdios, nos anos 70 do século 
passado (DONNANGELO, 1975; MENDES-GONÇALVES, 

1994). Uma revisão recente (PINTO ET AL., 2013) 
dos estudos que abordam esse tema aponta 
a multiplicidade de objetos e de abordagens, 
que incluem desde estudos sobre mercado 
de trabalho e práticas profissionais até 
estudos sobre gestão do trabalho e educação 
na saúde. Embora abrangente, a revisão as-
sinalada não se detém em analisar a produ-
ção científica sobre o trabalho das diversas 
categorias profissionais, o que aponta a pos-
sibilidade de realização de estudos específi-
cos que deem conta das mudanças que vêm 
ocorrendo no âmbito das diversas práticas, 
em função da reorganização dos sistemas de 
saúde no Brasil (PAIM, 2008; PAIM ET AL., 2011). 

O trabalho da enfermeira como parte inte-
grante da produção de serviços de saúde tem 
sido objeto de análise, dado ao contingente 
expressivo desses profissionais (MACHADO, 

2015). Os estudos pioneiros nessa área (MELO, 

1986; SILVA, 1987; PIRES, 1989; ALMEIDA; ROCHA, 1997) 
buscaram caracterizar o trabalho da enfer-
meira, consoante a divisão técnica e social 
do trabalho em saúde, especificando o lugar 
da enfermeira no modo de organização tec-
nológica do trabalho, sobretudo no modelo 
biomédico. Nesse sentido, destacou-se o 
caráter limitante das práticas da enfermeira 
em realidades concretas e emergiu o ques-
tionamento acerca da pertinência das suas 
práticas, em relação à finalidade a que essas 
se propõem (ALMEIDA; ROCHA, 1997). Estudos mais 
contemporâneos privilegiaram aspectos 
mais interacionais relativos ao trabalho da 
enfermeira, com destaque para a autonomia 
(KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011), as relações pro-
fissionais e institucionais (URBANETTO; CAPELLA, 

2004; CAHÚ ET AL., 2014), além da visão da enfer-
meira sobre o seu trabalho (VEIGA; FERNANDES; 

PAIVA, 2011). 

Apesar das diferenças de abordagem, 
constata-se que tais estudos apontam a ocor-
rência de mudanças impostas ao trabalho da 
enfermeira pelo conjunto de fatores (eco-
nômicos, políticos e sociais) que, ao longo 
do tempo, têm influenciado os modos de 
organização e funcionamento dos sistemas 
e serviços de saúde, nos quais a enfermeira 
se insere, reconfigurando seu processo de 
trabalho nas dimensões assistenciais, ge-
renciais, educativas e de pesquisa. Nesse 
sentido, cabe perguntar quais as principais 
mudanças que vêm ocorrendo no processo 
de trabalho da enfermeira no Brasil, o que 
pode ser identificado a partir de um estudo 
que tome como objeto a produção científi-
ca sobre esse tema. Assim, este artigo tem 
por objetivo mapear a produção científica 
nacional sobre o trabalho da enfermeira no 
Brasil, entre 1988 e 2014, levando em conta 
o processo de construção do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, a expan-
são do Sistema de Atenção Médica Supletiva 
(Sams), os quais constituem o cenário de 
práticas em que essa profissional se insere. 

Material e métodos 

Trata-se de um estudo, de caráter descritivo 
e exploratório, que analisou estudos relativos 
à temática ‘trabalho da enfermeira’ publica-
dos no Brasil, no período de 1988 a 2014. A 
busca foi feita na biblioteca virtual Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), entre os 
meses de março e agosto de 2014, haja vista 
essa base ser a maior provedora de periódi-
cos indexados pelo Diretório de Periódicos 
de Acesso Aberto – Directory of Open Access 
Journals (Doaj), agregando a maioria dos 
periódicos latino-americanos indexados 
pela Web of Science e Scopus. Os periódi-
cos publicados nacionalmente centram-se, 
grande parte, em comunidades de pesquisa 
nacionais e regionais que veiculam pesquisas 
de interesse local ou com base em metodo-
logias e particularidades relacionadas com 
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as comunidades de pesquisa do País (PACKER 

ET AL., 2014). A seleção dos estudos foi feita de 
acordo com os seguintes passos:

a) Definição dos descritores: tomou-se 
como ponto de partida a identificação dos 
descritores: trabalho, processo de traba-
lho, cuidado, práticas, enfermeira, enfer-
meiro. Inicialmente pesquisados na base 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 
da Bireme (Centro Latino-Americano e 
do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde). Entretanto, por não ter sido encon-
trado o descritor ‘processo de trabalho’ e 
pela generalização do descritor ‘trabalho’, 
optou-se pelo uso do operador booleano 
‘and’. Do mesmo modo, para os descrito-
res ‘cuidado’ e ‘práticas’, cuja manutenção 
justifica-se pelo uso comum, respectiva-
mente em referência ao objeto de trabalho 
e trabalho da enfermeira. Assim, a busca 
foi feita pela combinação dos descritores, 
resultando no seguinte quantitativo de 
resumos: ‘processo de trabalho and enfer-
meira’ (n=16); ‘processo de trabalho and 
enfermeiro’ (n=42); ‘trabalho and enfer-
meira’ (n=134); ‘trabalho and enfermeiro’ 
(n=332); ‘cuidado and enfermeira’ (n=139); 
‘cuidado and enfermeiro’ (n=307); ‘práticas 
and enfermeira’ (n=39) e ‘práticas and en-
fermeiro’ (n=84), totalizando 1.088 artigos, 
respeitando o recorte temporal. 

b) Seleção de resumos: foram considera-
dos critérios de inclusão a publicação dos 

resumos de artigos em revistas científicas; 
indexados na base SciELO; e que trataram 
da temática do trabalho, processo de traba-
lho, cuidado e práticas da(o) enfermeira(o). 
Foram excluídos os resumos em duplicida-
de, estudos com ausência de resumo e im-
pertinência temática, quais sejam: trabalho, 
processo de trabalho, cuidado e práticas de 
auxiliares, técnicos em enfermagem e par-
teiras, trabalho da equipe de saúde, biogra-
fias profissionais e formação profissional, 
sendo, portanto, selecionados um total de 
222 artigos ( figura 1). 

 c) Classificação dos resumos se-
lecionados: os 222 resumos identificados 
foram dispostos em planilha Excel®, lidos 
e classificados de acordo com as seguin-
tes variáveis: ano de publicação, periódico 
em que foi publicado; área temática; abor-
dagem teórico-metodológica; mudanças 
identificadas no trabalho da enfermeira. 

d) O processamento dessas informações 
permitiu a elaboração de gráficos e tabelas, 
utilizando o programa Starta 10, de acordo 
com as variáveis anteriormente descritas. 
Desse modo, construiu-se a evolução tem-
poral dos estudos, sua distribuição por pe-
riódico, abordagem teórico-metodológicas 
e área temática, focando-se a análise nas 
informações relativas às mudanças ocorri-
das no trabalho da enfermeira no período 
considerado. 
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Resultados 

Evolução temporal dos estudos 
selecionados

A análise da evolução temporal dos estudos 
revela, em primeiro lugar, que o registro de pu-
blicações sobre o trabalho da enfermeira tem 
início em 1992, com variação pouco significativa 

nessa década. A partir dos anos 2000, observa-
-se uma tendência ao aumento do número de 
estudos, embora exista certa oscilação entre 
os anos finais da década. A produção científica 
da década de 1990 concentrou apenas 9,9% do 
total de estudos, enquanto, na década seguinte, 
o percentual atingiu 51% do total, observando, 
ainda, uma elevação do número de estudos 
entre os anos 2011 e 2013, verificando-se uma 
queda em 2014 (gráfico 1).

Figura1. Processo de seleção dos estudos a partir do uso de descritores e critérios de exclusão
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Gráfico 1. Evolução temporal dos estudos sobre trabalho da enfermeira, período de 1988 a 2014, Brasil
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O crescimento do número de publicações 
sobre o tema pode indicar a ênfase que vem 
se dando, na área de Enfermagem, à formação 
pós-graduada, que contempla a realização e 
publicação de resultados de pesquisas, como 
atesta o aumento da titulação de mestres, desde 
o início da década de 1970, e de doutores, a 
partir do começo dos anos 1980, favorecendo o 
amadurecimento científico da área a partir de 
então (ROBAZZI, 2010; MANDÚ ET AL., 2011). De fato, da 
década de 1980 em diante, cresceu o número 
de programas de pós-graduação e de cursos, 
os quais provavelmente foram responsáveis 
pelo aumento em quantidade e qualidade da 
produção de conhecimentos científicos ou tec-
nológicos, bem como de periódicos científicos 
que possibilitaram maior divulgação dessa pro-
dução. A ascensão do número de estudos veri-
ficado entre os anos 2000 e 2010 também pode 
ser atribuída, por um lado, ao maior número de 
periódicos indexados na base de dados anali-
sadas e, por outro, ao interesse pela produção 
de conhecimentos em relação ao tema traba-
lho da enfermeira, dado o desenvolvimento de 
políticas em saúde e o cenário de implantação 
do SUS, com a implementação de propostas de 
reorganização do modelo de atenção à saúde 
e ênfase nas ações preventivas, mas também 
pelos esforços na organização da atenção hospi-
talar e das urgências e emergências (BRASIL, 2006). 

Desse modo, a curva ascendente de publicações 
verificada entre os anos 2011 e 2013 pode estar 
associada à emergência de questões concretas 
relacionadas com o trabalho da enfermeira nas 
duas décadas de implantação do SUS (PAIM, 2013) 
e também de expansão dos serviços vinculados 
ao Sams (SESTELO; BAHIA, 2014), implicando diferen-
tes modos de pensar e organizar o trabalho da 
enfermeira, em articulação com as políticas e os 
sistemas de saúde vigentes.

Distribuição dos estudos segundo o 
periódico em que foram publicados

Com base na identificação do periódico no 
qual foi publicado cada resumo selecionado 
e distribuição dos estudos, a Revista Latino-
Americana de Enfermagem, publicada pela 
Universidade de São Paulo (USP), apresen-
tou maior concentração de estudos relacio-
nados com a temática, seguida da Revista 
Brasileira de Enfermagem, Revista Escola 
de Enfermagem USP; Texto e Contexto 
Enfermagem; Revista Escola Anna Nery; 
Acta Paulista Enfermagem; Ciência e Saúde 
Coletiva; Revista Gaúcha de Enfermagem e 
outros (tabela 1). Essa distribuição evidencia 
que os periódicos que se relacionam direta-
mente com a área de enfermagem concen-
tram 93,24% de toda a produção analisada. 

Tabela 1. Distribuição dos estudos sobre trabalho da enfermeira, segundo o periódico em que foram publicados, no 
período de 1988 a 2014, Brasil

Periódico Frequência Percentual (%)

Revista Latino-Americana de Enfermagem 49 22,07

Revista Brasileira de Enfermagem 48 21,63

Revista Escola de Enfermagem da USP 37 16,67

Texto e Contexto Enfermagem 29 13,06

Revista Escola Ana Nery 22 9,91

Acta Paulista Enfermagem 14 6,31

Ciência e Saúde Coletiva 09 4,05

Revista Gaúcha de Enfermagem 08 3,60

Outros 06 2,70

Total 222 100

Fonte: Elaboração própria. SciELO, 2014.
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Distribuição dos estudos segundo 
abordagem teórico-metodológica 

Em relação à abordagem teórico-metodoló-
gica, os estudos foram classificados a partir 
da indicação registrada no resumo dos 
artigos, a saber: a) resultados de pesquisas; 
b) relatos de experiências; c) estudos biblio-
gráficos; d) estudos teóricos; e) outros. Os 
estudos que resultaram de pesquisas origi-
nais foram desagregados, distinguindo-se 

os que utilizam uma abordagem qualitativa, 
quantitativa e quantiqualitativa.

Entre os estudos selecionados (tabela 2), 
identifica-se predomínio de investigações que 
resultam de pesquisa, sendo a maioria qualitati-
vas (64,4%), e uma pequena parte quantitativas 
(4,9%) e quantiqualitativas (2,2%). Em segundo 
lugar, aparecem estudos teóricos, que corres-
pondem a 13,5% da produção cientifica anali-
sada, seguido dos estudos bibliográficos (9,5%), 
relatos de experiências (3,6%) e outros (1,9%). 

Tabela 2. Distribuição dos estudos sobre trabalho da enfermeira, segundo o tipo de abordagem metodológica no período 
de 1988 a 2014, Brasil

Tipo de abordagem metodológica N %

A) Pesquisas

Estudos qualitativos 143 64,4

Estudos quantitativos 11 4,9

Estudos quantiqualitativos 5 2,2

Subtotal 159 71,5

B) Estudos teóricos 30 13,5

C) Estudos bibliográficos 21 9,5

D) Relatos de experiência 8 3,6

Outros 4 1,9

Total 222 100

Fonte: Elaboração própria. SciELO, 2014.

Ao considerar que os estudos teóricos 
poderiam apontar de forma mais clara os di-
versos referenciais que vêm sendo utilizados 
pelos grupos de pesquisa que se dedicam ao 
tema ‘trabalho da enfermeira’, tais estudos 
foram lidos na íntegra, constatando-se que a 
maioria destes constituem ensaios que refle-
tem a opinião das autoras sobre determinado 
tema, não constituindo de fato uma reflexão 
teórica sobre o trabalho da enfermeira. Os 
que apresentam conceitos e teorias podem 
ser classificados em dois grandes grupos: 
os estudos que se filiam a uma corrente 
‘estruturalista’ e outros que se vinculam 
a uma perspectiva ‘interacionista’. Entre 
os primeiros, identificou-se a referência à 
‘Teoria do Processo de Trabalho em Saúde’ 

(TAUBE; MEIER, 2007), à ‘Teoria das Necessidades 
Humanas Básicas’ (FURTADO; NÓBREGA, 2013), ao 
‘Materialismo Dialético’ (PEREIRA; ALVES, 2004), 
à ‘Teoria Institucionalista’ (FRIEDRICH; SENA, 

2002) e à ‘Teoria da Intervenção Práxica da 
Enfermagem’ (ERMEL; FRACOLLI, 2006). Todos 
esses enfoques admitem o cuidado como 
núcleo central do trabalho da enfermeira, 
a ser estruturado a partir das necessidades 
individuais e coletivas, sendo que os adeptos 
do ‘materialismo dialético’ introduzem, de 
forma mais contundente, a contradição entre 
o ideal e a realidade apresentada. Entre os 
segundos, percebe-se a utilização de teorias 
que se apoiam na ‘psicodinâmica do traba-
lho’ (FERREIRA ET AL., 2009), enfocando o sofri-
mento e a necessidade de reconhecimento 
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social ou as relações de poder configuradas 
no cotidiano do trabalho, a ‘arqueologia do 
saber’ (ARAÚJO, 2007), a ‘teoria do pensamento 
complexo’ (PESTANA; ERDMANN; SOUSA, 2012) e a 
‘teoria do cuidado humano’ (SANTOS ET AL., 2013). 
Há ainda os que analisam o trabalho da en-
fermeira a partir de aportes da ‘teoria cultu-
ral’ (PROCHNOW; LEITE; ERDMANN, 2005) ou ‘teoria do 
cotidiano’ (OLIVEIRA; LOYOLA, 2006) e estudos ba-
seados no ‘interacionismo simbólico’, nota-
damente na ‘fenomenologia’ (BRESSAN; SCATENA, 

2002) ou na ‘teoria das representações sociais’ 
(REIS; ANDRADE, 2008).

Distribuição dos estudos segundo 
área temática/mudanças no trabalho 
da enfermeira

Os 222 estudos analisados abordam 5 temas/
áreas temáticas (gráfico 2): trabalhos da 
enfermeira em unidades de produção es-
pecificas (n=78); seguidos do trabalho da 
enfermeira a partir da introdução de novas 
tecnologias (n=72); características do 
sujeito/agente do trabalho (n=46); relações 
interpessoais no trabalho da enfermeira 
(n=19) e outros (n=07). 

Gráfico 2. Distribuição dos estudos sobre trabalho da enfermeira, segundo a área temática, período de 1988 a 2014, Brasil

 Fonte: Elaboração própria. SciELO, 2014.
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A maior parte dos estudos – 78 (35,1%) 
– trata do trabalho da enfermeira(o) em 
unidades de produção específicas abordan-
do as práticas, correlacionando-as com as 
especificidades das unidades produtivas. 
Desses, a proporção de estudos que ana-
lisam o trabalho da enfermeira no âmbito 
da atenção básica correspondem a 25% 
do total, enquanto a proporção de estudos 
que analisam trabalho da enfermeira, no 
âmbito de serviços de média e alta comple-
xidade/densidade tecnológica, é bem mais 
representativa (55,2%), o que evidencia que 
serviços especializados ainda constituem 
o cenário de práticas privilegiado. O SUS 

representa um grande mercado de traba-
lho para a enfermeira, com destaque para 
a sua inserção não apenas no Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e no 
Programa Saúde da Família (MACHADO, 2012), 
mas também, na gestão de sistemas, unida-
des e serviços de saúde (SOUZA, 2007). 

Entre esses estudos, podem-se citar como 
exemplos, os que tratam das condições ne-
cessárias para execução do trabalho (COSTA; 

LIMA; ALMEIDA, 2003), competências e habilida-
des requeridas para o trabalho (PRADO; DIAS; 

CASTRO, 2014), organização/distribuição de 
tempo de trabalho em relação às atividades 
desenvolvidas (SOUZA; JERICÓ; PERROCA, 2013) e 
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análise de custos das atividades (MARGARIDO; 

CASTILHO, 2006). Há também os que analisam 
ações especificas da enfermeira em face de 
determinado agravo ou situação de saúde 
(BEZERRA, 2011), incluindo os que destacam a 
participação da enfermeira na implantação 
e/ou execução de políticas/programas de 
saúde (PEREIRA; ALVES, 2004).

No que diz respeito à área temática or-
ganização do trabalho da enfermeira, com 
um total de 72 (32,4%) estudos, observa-se a 
existência de duas perspectivas: a primeira 
se refere aos estudos que descrevem a intro-
dução de tecnologias – materiais e imateriais 
(MERHY; FEUERWERKER, 2009), a exemplo de novos 
equipamentos (FONSECA; SANTOS, 2007), conhe-
cimentos (FORTUNA ET AL., 2011), instrumentos 
(SILVA ET AL., 2011) – na prática da enfermeira; 
enquanto a segunda reporta-se aos estudos, 
em menor número, que abordam a redefini-
ção do trabalho da enfermeira em função das 
mudanças da organização do sistema e nos 
serviços de saúde.

Na primeira perspectiva, chama a atenção 
o pequeno número de estudos que apontam a 
introdução da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) (ALVES ET AL., 2007; CORSO 

ET AL., 2013), que se constitui uma tecnologia 
própria da enfermagem, desenvolvida como 
método específico, visando articular conhe-
cimentos e técnicas, ampliando a ação da 
enfermeira na resposta às necessidades indi-
viduais e coletivas.

Já na segunda, há os estudos que analisam 
diretrizes da Reforma Psiquiátrica (GONÇALVES; 

LANA, 2002), os estudos que discutem a intro-
dução de protocolos assistenciais (MENEZES; 

D’INNOCENZO, 2013), incluindo a sistematização 
da assistência de enfermagem (ALVES ET AL., 

2007), normas e rotinas hospitalares (BOCHI ET 

AL., 2007) e a organização do trabalho da en-
fermeira do ponto de vista das característi-
cas da atenção básica (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 

2005) ou de mudanças organizacionais em 
hospitais (FONSECA; ALVES, 2002), e ainda a arti-
culação entre os diversos níveis de atenção 
à saúde (BARATIERI; MANDU; MARCON, 2012) ou entre 

as dimensões assistenciais, gerenciais, edu-
cativas e de pesquisa do trabalho da enfer-
meira (HAUSMANN; PEDUZZI, 2009).

Dos 46 (20,7%) estudos que tratam das ca-
racterísticas do sujeito/agente do trabalho, 
cerca de metade aborda a visão da enfermei-
ra sobre o seu trabalho (SANCHES; CHRISTOVAM; 

SILVINO, 2006), e os demais focam na visão da 
enfermeira sobre aspectos específicos do 
trabalho, como prazer (BATISTA ET AL., 2005) e 
sofrimento (CAMPOS; DAVID; SOUZA, 2014), grau 
de autonomia (VARGAS; RAMOS, 2010) e atributos 
necessários para essa escolha profissional 
(ROSCANI; GUIRARDELLO, 2010).

Dos 19 (8,6%) estudos que tratam das re-
lações interpessoais no trabalho, a maioria 
enfoca as relações entre enfermeira e usu-
ários (PROCHET ET AL., 2012). Aparecem também 
estudos sobre as relações entre a enfermeira 
e os demais profissionais de saúde (PROCHNOW 

ET AL., 2007) e as relações institucionais entre 
enfermeiras e o ente empregador (ROSSI, 1994), 
bem como estudos que apontam a violência 
institucional (BARBOSA ET AL., 2011) e o assédio 
moral (CAHÚ ET AL., 2014), o que aponta a prová-
vel existência de um processo de deteriora-
ção das relações interpessoais no ambiente 
de trabalho (FRANCO; DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 2010) 
assim como a fragilização do reconhecimen-
to social e da valorização simbólica da enfer-
meira, relacionadas, inclusive, com questões 
de gênero.   

Conclusões

A caracterização da produção científica 
nacional registrada na base SciELO sobre 
o trabalho da enfermeira, no período de 
1988 a 2014, evidencia, em primeiro lugar, 
o aumento do número de publicações na 
década de 2000, provavelmente associada 
ao crescente número de enfermeiras que se 
inseriram em cursos de pós-graduação com 
interesse em analisar questões relacionadas 
com o trabalho profissional, ainda que enfer-
meiras não vinculadas a tais cursos possam 
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também estar se interessando em escrever e 
publicar trabalhos nessa linha. 

A distribuição dos estudos segundo revis-
tas científicas da área de saúde, por sua vez, 
revela uma concentração em revistas espe-
cializadas na área de enfermagem, fato que 
possivelmente reflete certo insulamento, 
circunscrevendo as discussões à enferma-
gem, ainda que, entre as categorias profis-
sionais que compõem as equipes de saúde, a 
enfermagem represente o maior contingente 
(MACHADO, 2015).

A identificação das abordagens metodo-
lógicas utilizadas nos trabalhos selecionados 
aponta uma ênfase em estudos de natureza 
qualitativa, derivada de pesquisas empíri-
cas sobre o trabalho/processo de trabalho 
(TAUBE; MEIER, 2007; GONÇALVES; LANA, 2002; SANCHES; 

CHRISTOVAM; SILVINO, 2006), a prática (ARAÚJO, 

2007; SOUZA; JERICÓ; PERROCA, 2013; ROSSI, 1994) ou o 
cuidado (PESTANA; ERDMANN; SOUSA, 2012; PROCHNOW; 

LEITE; ERDMANN, 2005; FORTUNA ET AL., 2011) da enfer-
meira, embora existam trabalhos teóricos 
que evidenciam a multiplicidade de teorias e 
conceitos provindas das ciências humanas e 
sociais incorporadas às investigações acerca 
do trabalho da enfermeira.

O mapeamento dos temas abordados 
revelou uma preponderância de estudos 
na categoria ‘trabalho da enfermeira em 
unidades de produção especificas’, o que 
evidencia uma preocupação das pesquisa-
doras em relatar pequenas mudanças na 
pratica profissional, sem necessariamente 
problematizar a reorganização do trabalho 
da enfermeira em função das propostas de 
reorientação do modelo de atenção à saúde 
que vêm sendo discutidas e implementadas 
no âmbito do SUS (TEIXEIRA; VILLASBÔAS, 2014).

As mudanças apontadas nesses estudos 
referem-se, majoritariamente, à introdução 
de novas tecnologias e novos modos de or-
ganização do trabalho da enfermeira, em 
conformidade com as mudanças técnico-
-científicas da área, inegavelmente ocorridas 
ao longo das últimas décadas. Além disso, 
apontam outras mudanças ocorridas no 

trabalho da enfermeira, a exemplo da dete-
rioração das condições de trabalho, o sofri-
mento no trabalho, a perda da autonomia, a 
deterioração das relações interpessoais e a 
sobrecarga de funções e tarefas.

Apesar dos esforços empreendidos no 
estudo desses processos, tais mudanças 
ainda são analisadas isoladamente, em sua 
maioria, vistas de forma desarticulada, na 
medida em que focam aspectos parciais do 
processo de trabalho (conhecimentos, tec-
nologias, objetos etc.), sem discutir as con-
sequências de mudanças em cada um desses 
elementos sobre as dimensões assistenciais, 
gerenciais, educativas e de pesquisa do tra-
balho da enfermeira, nem tampouco os de-
terminantes econômicos, políticos e sociais 
que as impulsionam.

Isso pode estar refletindo, por um lado, 
a incorporação acelerada de novos conhe-
cimentos e tecnologias no trabalho em 
saúde, que acompanha o avanço científico 
e determina o surgimento de especialidades 
e subespecialidades que se apropriam de 
parcelas do trabalho na área. Estudos sobre 
tais processos contribuem para o conheci-
mento do que vem ocorrendo no âmbito do 
trabalho da enfermeira, principalmente uma 
tendência à tecnificação do cuidado, redu-
zido à execução de procedimentos (MERHY; 

FEUERWERKER, 2009), processo que circunscreve 
o trabalho da enfermeira a mera execução de 
tarefas. Por outro lado, alguns dos trabalhos 
analisados apontam que o uso de tecnologias 
desenvolvidas pela enfermagem e para a en-
fermagem pode promover espaços criativos 
no cotidiano do trabalho e ressignificação 
das práticas (ALVES ET AL., 2007; CORSO ET AL., 2013; 

ÉVORA; DALRI, 2002).
Outro aspecto a ser destacado desses 

estudos é a compreensão de que o progresso 
científico e tecnológico, ao tempo que tem 
exigido a incorporação de novos elementos 
pessoais e atitudinais ao trabalho da en-
fermeira, sejam esses representados pela 
competência técnica ou pelas habilidades 
necessárias as ações (PRADO; DIAS; CASTRO, 2014), 
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são contraditórios ao exercício da autonomia, 
limitando-a (KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011; VARGAS; 

RAMOS, 2010). Há uma redução das possibilida-
des de governo de si da enfermeira nos atuais 
cenários do trabalho (SILVA; CRUZ, 2008).

Também merece discussão, com base nos 
estudos que abordam a organização do tra-
balho da enfermeira, o fato das mudanças 
epidemiológicas e sociais que vêm ocorrendo 
no Brasil nas últimas décadas estar gerando 
novas necessidades de saúde (NASCIMENTO; 

NASCIMENTO, 2005; BARATIERI; MANDU; MARCON, 2012), 
as quais induzem mudanças no objeto de tra-
balho da enfermeira, que se amplia, confor-
me indicam os estudos, agregando a família 
e as comunidades. Entretanto, apesar dessa 
ampliação do objeto, vale a pena ressaltar 
que as necessidades de saúde são parte da 
complexa dinâmica social brasileira, expres-
sando interesses diversos, os quais limitam 
ou potencializam a ação da enfermeira.

Nessa perspectiva, as propostas de rever-
são do modelo de atenção médico-assisten-
cial e hospitalocêntrico (TEIXEIRA; VILLASBÔAS, 

2014; PAIM, 2012) têm produzido o deslocamento 
do foco nos aspectos individuais e biológi-
cos, valorizando ações de prevenção e pro-
moção à saúde, individuais e coletivas, o que 
se reflete nos estudos sobre o trabalho da 
enfermeira, com ênfase em sua inserção na 
atenção básica (PEREIRA; ALVES, 2004; ERMEL; FRACOLLI, 

2006; FORTUNA ET AL., 2011) e em outros âmbitos, 
a exemplo da atenção obstétrica (SILVA ET AL., 

2011; ALVES ET AL., 2007) e pediátrica/hospitalar 
(SANTOS ET AL., 2013), com a introdução, inclusi-
ve, de práticas integrativas que privilegiam 
aspectos relacionais. Apesar de estas serem 
experiências pontuais, há indícios de abertu-
ra de espaços de criação no trabalho da en-
fermeira que permitem a inserção de novos 
elementos para a compreensão das variadas 
situações e das formas de enfrentá-las.

Todavia, os trabalhos analisados apontam 
também que a mudança no modo de or-
ganização do trabalho da enfermeira in-
duzida pelos novos modelos de gestão 
adotados pelas instituições, notadamente 

as hospitalares, com vistas e ao aumento da 
eficiência, tem promovido certo acréscimo 
das atividades, traduzido na sobrecarga de 
trabalho, com ênfase nas ações burocráticas 
(SANCHES; CHRISTOVAM; SILVINO, 2006) e perda de au-
tonomia (VARGAS; RAMOS, 2010). As propostas de 
gestão, que vêm sendo desenvolvidas e im-
plementadas, portanto, resultam, na maioria 
das vezes, em ‘modernizações conservado-
ras’, desestimulando o desenvolvimento dos 
profissionais, gestores e usuários (FONSECA; 

ALVES, 2002; GALLO, 2009).
Configura-se, portanto, uma contradi-

ção entre o desenvolvimento das potencia-
lidades da enfermeira e as características 
da lógica produtiva vigente que prima pela 
intensificação do controle e estimulo à com-
petitividade, o que acarreta, inclusive, medo 
da demissão (FRANCO; DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 2010) 
e sofrimento no trabalho (FEREIRA ET AL., 2009). 
Alguns estudos já relacionam o sofrimento 
às condições ambientais e infraestruturais 
das instituições de saúde (COSTA; LIMA; ALMEIDA, 

2003), cuja deterioração resulta das escolhas 
e condução dos distintos projetos políticos 
institucionais, apontando, ainda, a falta de 
reconhecimento do trabalho da enfermeira 
(FONSECA; ALVES, 2002). Condições de trabalho se 
referem às especificidades de quem o realiza 
e envolve, desde instrumentos adequados 
em quantidade e qualidade até os conheci-
mentos para operá-los, o ambiente, espaço 
físico para a realização do trabalho (PIRES; 

LORENZETTI; GELBCKE, 2010) e também as relações 
contratuais.

No que diz respeito à deterioração das 
relações interpessoais, alguns trabalhos 
apontam a intensificação da competitivi-
dade nas relações entre a enfermeira e os 
demais profissionais ou trabalhadores da 
saúde (BATISTA ET AL., 2005), mas também nas 
relações entre a enfermeira e a equipe de 
enfermagem (URBANETTO; CAPELLA, 2004), o que, 
segundo os autores, enfraquece as possibili-
dades de conformação de trabalhos coopera-
tivos e mobilização para lutas conjuntas. Por 
outro lado, cabe ressaltar que a existência de 
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relações contratuais precárias não foi referi-
da nos estudos analisados. Do mesmo modo, 
chama a atenção o fato de que não foram en-
contrados trabalhos que analisem a atuação 
política das enfermeiras, por meio de suas 
entidades representativas, como protagonis-
tas das mudanças que vêm ocorrendo em sua 
prática profissional.

Apesar de o estudo limitar-se à análise da 
produção cientifica nacional e centrar-se em 
um período de transformações políticas e 
organizacionais do setor da saúde no Brasil, 
cabe registrar que os achados sobre as 
mudanças no trabalho da enfermeira nos 
estudos analisados corroboram alguns 
estudos internacionais, notadamente no que 
se refere aos novos modos de organização do 
trabalho da enfermeira, seja em conformida-
de com o avanço cientifico e tecnológico e/ou 
com as novas engenharias organizacionais, 
com destaque para o decréscimo das condi-
ções de trabalho, o sofrimento no trabalho, 
a deterioração das relações interpessoais 
e a sobrecarga de funções e tarefas, tendo 
como consequência o abandono da profissão 
(DUVALL; ANDREWS, 2010; TOH; ANG; DEVI, 2012).

Para concluir, é importante salientar que 
apesar da grande contribuição da produção cien-
tífica nacional analisada ao conhecimento acerca 
das características do trabalho da enfermeira no 
Brasil contemporâneo, em seus múltiplos aspec-
tos tecnológicos, organizacionais e relacionais, o 
tema ‘trabalho da enfermeira’, por sua comple-
xidade e importância para o campo da saúde co-
letiva, exige analises que agreguem a correlação 
dessas mudanças com os processos políticos e a 
reorganização dos sistemas de saúde, que atra-
vessam o cenário atual de construção do SUS e 
de expansão do Sams, permitindo compreender 
o presente e vislumbrar o futuro. 
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RESUMO A Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, acompanhando 
os movimentos de mudança na formação em saúde no País, propõe, em seu Projeto Político 
Pedagógico, um desenho curricular que propicia a formação integrada entre as diferentes 
áreas profissionais. Este artigo objetiva investigar alguns aspectos do trabalho interdiscipli-
nar, interprofissional e comum do processo formativo, colocando em análise um dos módulos 
do eixo comum chamado ‘Trabalho em equipe e práticas coletivas’. O desafio destacado é o de 
não burocratizar as ações e o modo de pensar a saúde, para que a experiência seja produtora 
de sujeitos eticamente compromissados com a vida.

PALAVRAS-CHAVE Educação. Educação superior. Educação em saúde. Promoção da saúde.

ABSTRACT The Federal University of São Paulo, Baixada Santista campus, accompanying the 
movements of change in the education in health in the Country, proposes, in its Pedagogical 
Policy Project, a curricular design that provides the integrated education between the different 
professional areas. This article aims to investigate some aspects of the interdisciplinary, inter-
professional and common work of the formative process, analyzing one of the modules of the 
common axis called ‘Team work and collective practices’. The emphasized challenge is not to bu-
reaucratize actions and the way of thinking health, for this experience to be producer of subjects 
ethically committed to life.

KEYWORDS Education. Higher education. Health education. Health promotion.
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Introdução

No bojo da discussão sobre os movimentos 
de mudança na formação em saúde no País, 
alguns cursos de graduação desta área – como 
os da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), campus Baixada Santista – incorpo-
raram, em seus Projetos Políticos Pedagógicos 
(PPP), a partir de 2006, um desenho curricu-
lar que propicia a formação integrada entre 
as diferentes áreas profissionais: psicologia, 
terapia ocupacional, educação física, nutrição, 
fisioterapia e serviço social. Neste desenho, 
busca-se dar centralidade à interdisciplina-
ridade, à interprofissionalidade e à formação 
em ‘comum’ das profissões de saúde, assim 
como a defesa de uma concepção de cuidado 
integral, a partir de alianças de saberes e prá-
ticas de saúde geradas por meio de processos 
dialógicos e solidários.

Os seis cursos têm um desenho curricular 
estruturado em quatro eixos de formação, 
que perpassam os anos de graduação. Um 
deles, ‘Aproximação a uma prática específica 
em saúde’, é direcionado aos estudantes de 
cada área profissional. Os demais eixos são 
comuns: ‘Trabalho em saúde’; ‘O ser humano 
em sua dimensão biológica’; e ‘O ser humano 
e sua inserção social’. O eixo ‘Trabalho em 
saúde’ (TS) percorre os três primeiros anos 
de graduação e visa possibilitar aos estudan-
tes uma visão abrangente do processo saúde/
doença/cuidado e do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Uma de suas características funda-
mentais é a garantia de um ‘trabalho vivo em 
ato’, coletivo, que se realiza no momento do 
encontro entre sujeitos, que envolve escuta, 
disponibilidade, sensibilidade, implicação, 
confiança (FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 2013).

O presente artigo, quando se refere à 
dimensão coletiva do trabalho em saúde, 
reporta-se, comumente, às noções de inter-
disciplinaridade e de interprofissionalidade. 
São conceitos que se constituem a partir da 
crítica ao conhecimento contemporâneo, 
enraizado no pensamento moderno, de base 
iluminista, que separou o saber em partes 

especializadas e foi tomado como referência 
para organizar o mundo em todos os campos, 
inclusive no trabalho e na saúde. Ainda que 
esses conceitos estejam cercados de contro-
vérsias, ao mesmo tempo, têm sido admiti-
dos como possibilidades para postular uma 
nova prática na formação dos profissionais 
de saúde (FURTADO, 2007; FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 

2013; HENZ, ET AL., 2013).
A fim de ampliar ainda mais esta questão, 

o tema do comum se soma ao debate da inter-
disciplinaridade e da interprofissionalidade. 
Em um processo formativo, criar condições 
de convivência contínua entre áreas diferen-
tes produz um deslocamento na formação de 
origem de cada uma dessas áreas, o que gera 
uma partilha, um espaço de contaminação e 
composição, a partir de situações concretas 
das quais elas participam. Segundo Kastrup 
e Passos (2014, P. 20-21), 

o conceito de comum se define por sua con-
sistência experiencial e concreta e constitui 
um desafio a ser permanentemente enfrenta-
do, [...] acompanhando as práticas concretas 
que ‘comunam’, [...] e, consequentemente, 
criam o efeito de pertencimento.

O ‘comum’, como um desafio permanente, 
partilhado pela experiência, implica em um 
pertencimento, mas não no sentido de esta-
belecer uma comunidade de iguais. Muitas 
vezes, há uma expectativa a respeito do ato 
de tornar os discursos entre as áreas mais 
homogêneos, de que isto poderia reduzir os 
embates e as experiências de tensão vividas 
entre tais áreas. O crescente isolamento das 
especialidades profissionais tem impedido 
situações de diálogo e, por isso, a busca por 
uma experiência comum se faz necessária. 
No entanto, esta proposta de aproximação 
precisa ocorrer a partir da diferença entre 
as áreas, garantindo, assim, que cada uma 
aprenda com a outra.

Portanto, pensar que o comum homoge-
neizaria as práticas, abolindo a singularida-
de das profissões, é pautar-se em uma falsa 
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premissa. Trata-se, segundo Nancy (2000), de 
uma concepção transcendentalizada do termo 
comum, baseada na nostalgia de uma comu-
nidade, marcada por uma relação de convivia-
lidade que teria se perdido. O imaginário de 
que esta união estaria pautada em uma mesma 
crença, em um mesmo modo de pensar, atra-
vessa as relações acadêmicas e as profissões de 
saúde, as quais veem as práticas coletivas como 
negações de suas particularidades, daquilo que 
lhes define como profissões.

Nessa concepção de comum aqui buscada, 
na formação para o trabalho em saúde, aposta-
-se em uma experiência de reinvenção contínua 
das práticas, a partir das diferentes maneiras de 
estabelecer alianças entre as áreas profissio-
nais, dentro e fora da universidade, com pactu-
ações e repactuações, a cada semestre.

Caberia indagar, no entanto, se os proces-
sos formativos em curso podem ser capazes 
de criar outro modo de pensar e agir, de 
forma a colocar em questão o individualismo, 
oriundo de uma ótica fragmentadora, hege-
mônica, na formação em saúde, uma vez que 
exigem um enorme esforço coletivo de cons-
trução de capacidades e de aprendizagens.

Este artigo propõe-se a investigar alguns 
aspectos do trabalho interdisciplinar, inter-
profissional e comum do processo formativo, 
colocando em análise um dos módulos do 
eixo comum ‘Trabalho em saúde’, denomi-
nado ‘Trabalho em equipe e práticas coleti-
vas’. O mesmo será apresentado através das 
reflexões do corpo docente, da análise dos 
textos de apoio, bem como das intenciona-
lidades teórico-metodológicas e do material 
de avaliação dos estudantes quanto às expe-
riências neste módulo.

Embora este artigo possa apresentar limi-
tações em relação às generalizações e a outras 
experiências de ensino, já que se trata da discus-
são de apenas um dos módulos do currículo de 
formação em saúde, ele tem o mérito de captar 
as nuances e capilaridades de um projeto de 
formação contra-hegemônico e inovador.

Este trabalho deter-se-á, então, na apre-
sentação do módulo, procedendo a uma 

releitura dos textos de apoio deste, de forma 
a contextualizar as intencionalidades teó-
rico-metodológicas do percurso formativo, 
que será apresentado no item ‘Pressupostos 
para práticas coletivas em saúde’. Além 
disso, far-se-á, também, a análise das ava-
liações que acompanharam os relatos dos 
estudantes quanto aos aprendizados e/ou 
dificuldades vivenciadas nesse módulo, que 
serão expostas no item ‘Os efeitos da forma-
ção comum’.

Pressupostos para práticas 
coletivas em saúde

Este é um dos cinco módulos oferecidos 
no quarto semestre, e previsto na forma-
ção dos seis cursos de graduação do eixo 
TS, que busca fortalecer o aprendizado 
do trabalho comum realizado com grupos 
interdisciplinares.

Com o intuito de constituir equipes inter-
disciplinares de estudantes e possibilitar o 
exercício de práticas comuns, duas dimen-
sões são priorizadas: o trabalho em equipe; 
e a ação coletiva na comunidade e/ou com 
grupos populacionais. A primeira dimensão 
considera que a equipe é um tecido de rela-
ções de saberes e poderes, e inclui pessoas 
com formações e histórias diferentes, que 
se encontram para cuidar de pessoas com 
necessidades de saúde singulares e formu-
lar projetos de promoção de vida (BRASIL, 

2005). Para dar conta desta dimensão, aqui 
são abordados temas como: o trabalho em 
equipe; o trabalho em coletivos; a constru-
ção do trabalho comum; o protagonismo; e 
a ética. A segunda dimensão abarca concei-
tos e perspectivas da promoção da saúde, da 
educação dialógica, libertária e problemati-
zadora, a fim de reforçar práticas coletivas 
com enfoque na educação para a autonomia 
(FREIRE, 2008; CZERESNIA, 2003; MENDES; FERNANDEZ; 

SACARDO, 2016).

Cerca de 200 estudantes, dos seis cursos 
de graduação, são distribuídos em turmas 
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de 10-12 estudantes, assumidas por docen-
tes das diferentes áreas de formação do 
campus. Para que este desenho seja possível, 
constitui-se um grupo de 20 docentes, sendo 
alguns da área de saúde coletiva e outros das 
áreas específicas. De um total de 80 horas pre-
vistas para o módulo, 52 são teóricas e 28 prá-
ticas, ou seja, a construção de conhecimento 
acontece nesta conexão entre teoria e prática. 
É neste contexto de aprendizado contínuo 
entre docentes, estudantes-docentes e popu-
lação-estudantes-docentes que se desenrola a 
experiência de grupo. Este deslocamento de 
estudantes e docentes, do espaço da universi-
dade em direção ao território existencial dos 
grupos populacionais, permite conhecer as 
condições de vida e a complexidade das ques-
tões de saúde de cada grupo acompanhado. 
A partir destas aproximações, os estudantes 
elaboram e implementam atividades, que têm 
o objetivo de criar um espaço de escuta, de 
cuidado e de promoção de saúde, incluindo, 
também, o grupo populacional na decisão do 
que será realizado.

No campo da saúde, espera-se que o tra-
balho aconteça a partir do diálogo entre as 
diferentes áreas, pactuando ações comuns 
para o cuidado do outro. No entanto, estas 
ações nem sempre são comuns, ao contrário, 
elas são isoladas quando cada área se ocupa 
apenas com o que se refere ao seu saber es-
pecífico, sem considerar a complexidade das 
condições de vida e saúde da população aten-
dida. Neste sentido, a aposta do presente tra-
balho no módulo é colocar estas questões em 
análise e refletir, coletivamente, se é possível, 
no processo formativo, trabalhar as dificul-
dades grupais próprias às equipes profissio-
nais. Para isto, pergunta-se: De que maneira 
é possível trabalhar o processo da equipe, as 
práticas coletivas, discutindo questões de 
promoção da saúde e de educação dialógica, 
com enfoque na autonomia de estudantes e 
grupos populacionais acompanhados?

A dimensão coletiva do trabalho em saúde 
tem sido muito valorizada ao colocar em 
questão o caráter individualista, apriorístico 

e disciplinar prevalente nas práticas de 
saúde. Tem, portanto, orientado as princi-
pais propostas de renovação de conceitos e 
práticas, na atualidade, ao reconhecer que, 
para abordar a complexidade do trabalho em 
saúde, faz-se necessário: permitir distintos 
olhares, saberes e fazeres; e cooperar com 
outros em prol de uma finalidade comum 
– o cuidado em saúde (BRASIL, 2005; AYRES, 2001). 
Nesse módulo, tal desafio é colocado na 
medida em que os estudantes aprendem a 
criar estratégias de composição entre si e 
com um grupo populacional.

Na perspectiva da análise institucional, 
este grupo constituído por estudantes e/
ou pela população, é atravessado por muitas 
instituições. Como afirma Lourau (1993, P. 29), 
“os grupos são suscetíveis a vários níveis de 
análise”, lembrando que as instituições geram 
conflitos entre as forças conservadoras do 
instituído e as revolucionárias do instituinte, 
sendo ambas, partes integrantes da realidade 
dos grupos e dos serviços. Neste sentido, ao se 
tomar o grupo como um dispositivo que pos-
sibilita a fala, o encontro entre os integrantes, 
está-se criando movimento, como diria Barros 
(2007, P. 268), colocando “algo em funcionamen-
to”. Com isso, o grupo não é uma técnica, mas 
um dispositivo de intervenção, que permite 
colocar em análise a relação entre todos os 
seus integrantes, “sob a forma de uma dis-
cussão coletiva” (LOURAU, 1993, P. 30). É, portanto, 
aquilo que atravessa o grupo, que faz aparecer 
a multiplicidade, as diferenças.

Diversas teorias sobre grupos – ou 
‘escolas’, como alguns autores preferem de-
nominar – surgem no início do século XX, 
dentro de diferentes territórios epistemo-
lógicos. Entre elas, podem ser citadas as de 
Jacob Levy Moreno, Kurt Lewin, Taylor, 
Elton Mayo, Pichón Rivière, Foulkes, Wilfred 
R. Bion, e os mais contemporâneos George 
Lapassade e Félix Guattari. No entanto, não 
é a intenção deste artigo abordar questões 
relacionadas às teorias grupalistas, como 
também não é esse o enfoque do módulo, 
pois tais teorias são contempladas em outros 
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momentos da formação desses estudantes. O 
importante é destacar que este artigo aposta 
em referenciais teóricos que abordam expe-
riências de práticas coletivas, evidenciando 
os aspectos de vivência nos grupos, de des-
locamentos dos papéis conhecidos nos aqui 
mencionados espaços de atuação.

Ao abordar os temas da educação e da 
promoção da saúde, tem-se a finalidade de 
reforçar os conceitos mais amplos destes 
dois campos e questionar a ideia de que suas 
práticas de saúde não se limitam a identificar 
os efeitos nocivos de determinados compor-
tamentos e hábitos, assim atuando sobre os 
indivíduos mais expostos ao risco, norma-
tizando seus estilos de vida. Muitas dessas 
visões vêm sendo historicamente constru-
ídas e se valem de conceitos clássicos, que 
orientam a produção do conhecimento na 
área de saúde, especialmente da medicina. 
Neste trabalho, as críticas às posições cir-
cunscritas ao universo da prescrição e das 
normas desejam apoiar posições inclusivas, 
dialógicas, que propiciem a autonomia e a 
implicação na tomada de decisões (MENDES; 

FERNANDEZ; SACARDO, 2016).

Sob essa perspectiva, pode-se reafirmar 
que não é possível referir-se à autonomia 
como um processo de escolhas unicamente 
individuais, onde cada um exerce seu próprio 
desejo, a partir de suas necessidades pró-
prias, com absoluta independência. A auto-
nomia é, pois, uma condição que se constrói 
na relação com o outro, ou seja, socialmente. 
Vale dizer que a construção da autonomia se 
dá no plano individual e coletivo, e penetra 
na questão da constituição do sujeito na 
sua relação com o outro (CASTORIADIS, 1991). 
Reconhecer a autonomia como a ação de um 
sujeito que, como tal, é totalmente afetado 
e implicado no mundo e com outros, coloca 
uma série de desafios às práticas educativas 
e promotoras de saúde e, sobretudo, dá des-
taque a sua dimensão ética e política.

Não há como pensar a experiência do 
trabalho em equipe e com grupos sem con-
siderar as questões éticas ali envolvidas. Os 

diferentes dilemas, colocados cotidianamen-
te pela ação do cuidado e da promoção de 
saúde são debatidos no módulo a partir das 
posturas, dos modos de agir e pensar presen-
tes na constituição da equipe de docentes, de 
estudantes e do trabalho realizado com os 
grupos populacionais.

Entende-se que esta é uma das experiências 
marcantes da formação, já que o estudante se 
vê diante de uma nova postura ao trabalhar 
em equipe. Ele assume uma responsabilidade 
para com o grupo populacional acompanhado, 
e também aprende a lidar com a frustração, 
quando sente que não conseguiu realizar as ati-
vidades como era esperado.

No módulo, foram utilizadas três ferra-
mentas pedagógicas, que se complementam e 
trazem as dimensões coletivas e individuais da 
experiência: o plano de ação, o livro da experi-
ência e o diário de campo. A tarefa de construir 
um plano de ação exige dos estudantes uma 
capacidade de rever, reformular e readequar as 
ações durante todo o processo de intervenção.

Na sua elaboração, os estudantes são 
convocados a trabalhar com sensibilidade 
e protagonismo, a fim de escolherem temas 
e atividades mais interessantes para cada 
grupo acompanhado.

O livro da experiência é uma proposta 
inspirada em uma das técnicas da Pedagogia 
Freinet, com perspectiva interdisciplinar: o 
‘livro da vida’. Nele, os estudantes, ao relata-
rem experiências do seu dia a dia, expressam 
suas memórias e retratam diferentes formas 
de perceber a aula e a vida (FREINET, 1975). O 
livro é coletivo e o registro pode ocorrer de 
diversas maneiras: com desenhos, escrita, 
colagens ou outra forma que a equipe inven-
tar. Com mais esta ferramenta, a equipe de 
estudantes consegue acompanhar seus pró-
prios tempos na experiência, observando as 
mudanças de ritmo – aceleração, desacele-
ração – ao longo das atividades, bem como 
os momentos de silêncio e de permanência, 
que permitem perceber as sutilezas que não 
surgem aos olhos de maneira imediata.

Os diários de campo servem para que 
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os estudantes, após cada visita, anotem 
suas impressões a respeito dos encontros, 
descrevendo o que viram e ouviram; como 
a experiência os afeta; quais os momentos 
marcantes; que elementos – como o cheiro, 
o som e as cores do cenário – chamam mais 
a sua atenção. Deste modo, os estudantes 
vão, pouco a pouco, tomando posse de sua 
capacidade de pensar e construir ativida-
des em grupo, conquistando a tão esperada 
autonomia. Esta é uma aposta que se desvia 
daquela defendida pela tradição acadêmica, 
que considera o aluno passivo em seu pro-
cesso de aprendizado.

A conquista dessa autonomia pelo grupo 
de estudantes é somada ao modo como eles 
percebem a população com necessidades de 
saúde com a qual estão trabalhando. Esta 
postura dos estudantes diz respeito a uma 
atitude ética, que permite compreender o 
que é bom e ruim para cada caso particular, 
sem impor regras de conduta, sem partir 
de diagnósticos prévios ou de uma ideia de 
saúde que se limita à cura de doenças.

Na esteira de filósofos como Baruch de 
Espinosa e Gilles Deleuze, este trabalho 
ressalta que existe diferença entre uma 
atitude ética e uma atitude moral, no campo 
da saúde. Espinosa (2007) e Deleuze (2002) 

ajudam a pensar no campo da saúde e da 
formação acadêmica, a partir do plano dos 
encontros. Antes de partir de regras ante-
riores aos encontros, que decidem o que é 
correto ou incorreto para a efetuação de um 
cuidado, considera-se o que é um bom e um 
mau encontro em saúde, para cada situação. 
Neste sentido, as prescrições, os diagnósti-
cos produzidos fora do momento do encon-
tro, levam a uma postura moral, pautada em 
deveres que valem para todos, independen-
temente das situações singulares.

A promoção de saúde não está definida 
previamente. É preciso conhecer o que são 
os bons e maus encontros, para aqueles que 
a vivem. Bons encontros são aqueles que 
fortalecem alguém, ou seja, que lhe trazem 
alegria, que lhe agradam, que se compõem 

com seu estado atual; e maus encontros 
são aqueles que enfraquecem alguém, que 
lhe trazem tristeza, que lhe desagradam, 
que não convêm com sua experiência atual 
(DELEUZE, 2002)

A experiência indica que não são sempre 
os mesmos alimentos, as mesmas pessoas 
ou as mesmas situações que fazem bem ou 
mal a alguém, tudo depende do estado em 
que esta pessoa se encontra no momento. 
Por isso, promover saúde implica em consi-
derar, também, de que modo um indivíduo 
ou grupo se apresenta na experiência e que 
situações podem lhe fortalecer.

As ferramentas pedagógicas auxiliam os 
alunos nesse aprendizado. Suas anotações 
e percepções ajudam a perceber quais são 
seus incômodos, de que maneira partici-
pam da equipe e são afetados por aqueles 
com quem trabalham. Muitas vezes, eles 
veem e escutam coisas grandes demais, o 
que lhes exige um tempo de reflexão sobre 
a própria experiência. Neste sentido, diz-se 
que a equipe de estudantes está em contí-
nuo processo de reinvenção, pois os acordos 
iniciais precisam ser revistos e avaliados; a 
escuta, afinada; as atividades, modificadas, 
de acordo com os acontecimentos novos que 
surgem no processo.

Ressaltam-se, abaixo, algumas questões 
produzidas e indicadas nas avaliações feitas 
pelos estudantes que experienciam essa mo-
dalidade formativa.

Os efeitos da formação 
comum

A formação comum é desafiadora, pois 
ninguém está previamente preparado para 
ela. O convite ao aprendizado coletivo aconte-
ce desde o diálogo entre os docentes de áreas 
distintas, e junto aos estudantes organizados 
em turmas mistas. Além disso, o deslocamen-
to para o campo, ou seja, a saída da universi-
dade implica em aprender a agir e pensar no 
cenário dos serviços e da população atendida, 
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que se constitui segundo regras, funciona-
mento e demandas próprias.

A partir da avaliação que os estudantes re-
alizaram, a respeito da experiência, foram en-
contrados pontos marcantes e decisivos para 
a formação, além do que eles apontaram como 
dificuldades e que poderia ser modificado. 
Sendo o aprendizado pautado na experiên-
cia um dos pilares desta formação, coloca-se 
em debate a existência de uma inter-relação 
entre teoria e prática, a relação de parceria de 
trabalho comum entre os atores deste proces-
so e de autonomia de todos os envolvidos. Em 
algumas falas dos estudantes, pode-se perceber 
situações que eles valorizam e/ou produzem 
tensões no aprendizado coletivo.

Um dos pontos valorizados é o fato de a 
experiência permitir estabelecer contato 
com diferentes populações em suas situa-
ções singulares de vida e condições de saúde: 

A possibilidade que a experiência nos passa 
quanto à importância da colaboração com o pró-
ximo dentro do modelo de saúde. 

A interação e troca de experiências e sentimen-
tos de pessoas com vidas tão distantes. 

Um dos estudantes ainda pontua o quanto 
é gratificante perceber que o bom vínculo 
com o grupo populacional produz efeitos 
neste trabalho: 

A maior experiência foi poder deixar os usuários 
em momentos descontraídos, dinâmicos, e poder 
ouvir deles a consideração e o laço de carinho 
que se formaram com os estudantes.

Além dessa leitura sobre a experiência do 
módulo, aparecem outros apontamentos de 
estudantes, que questionam as dificuldades 
enfrentadas ao longo do semestre. Enquanto 
para alguns estudantes e docentes o deslo-
camento dos saberes conhecidos e o encon-
tro com o imprevisto aparecem como algo 
enriquecedor, segundo as falas acima; para 
outros, o modelo tutelar de educação é ainda 

defendido. Alguns estudantes e docentes 
consideram precoce a experiência de campo 
no segundo ano de formação, justificando-se 
mediante uma possível falta de capacidade, 
de preparação e maturidade dos estudantes. 
Esta leitura parece se pautar em uma con-
cepção, que compreende a teoria como an-
terior à prática, considerando o momento do 
debate teórico como preparador para a ação 
em campo, como pode ser visto nestas falas: 

O trabalho em grupo deve ser trabalhado mais 
em teoria, para depois ir para campo. Quando 
chegamos em campo ficamos perdidos no que 
deve ser feito. 

Falta aplicar mais os textos na prática.

Diferentemente dessa leitura, a perspecti-
va que o módulo incorpora é de que teoria e 
prática são dois campos intrinsecamente im-
plicados, de maneira que ambos acontecem 
em sala de aula e na experiência de campo. 
Teoria e prática são componentes de uma só 
unidade, sendo simultaneamente autônomas 
e dependentes entre si (VASQUEZ, 1977). A teoria 
não é, pois, concebida como um conheci-
mento a ser aplicado.

Colocar em análise a separação entre teoria 
e prática, sendo aquela pré-condição para esta, 
é tentar romper com o lugar autoritário do 
discurso competente. A produção dos espe-
cialistas, daqueles que detêm o saber, que são 
preparados para prescrever algo para o outro, 
está diretamente relacionada a um discurso de 
dominação. Nesta lógica, aquele que não é es-
pecialista não pode decidir sobre sua própria 
vida, ou seja, é desautorizado do seu saber 
(CHAUÍ, 2014). No entanto, pela fala do estudante, 
o que se percebe é que esta discussão precisa 
de muito tempo para ser digerida, pois a uti-
lização do texto da autora ‘Contra o discurso 
competente’, debatido em aula, parece apenas 
iniciar este questionamento. Pode-se dizer que 
as diferentes perspectivas quanto à relação 
entre teoria e prática também se conectam na 
maneira de conduzir as aulas e a formação. 
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Acontece, algumas vezes, de o docente 
assumir a condução e a organização da 
equipe de estudantes, quando eles não con-
seguem organizar as atividades práticas ou 
não conseguem estabelecer diálogos dentro 
da equipe. Mesmo que o docente valorize a 
experiência de aprendizado dos estudantes 
como afirmação e superação de dificuldades, 
sente-se responsável pela boa condução da 
experiência e corre o risco de impedir que 
o estudante aprenda com esses obstáculos 
próprios ao processo. É o que uma das estu-
dantes relata:

[...] não estamos tendo muito espaço para fa-
zermos tudo o que queremos, havendo muita in-
terferência do professor, tanto na decisão do que 
fazer, quanto na prática. Isso nos deixa inibidos, e 
tira a nossa chance de aprender a tomar decisões 
e a coordenar um grupo. 

Qual a medida da intervenção de um 
docente para com seus estudantes? Esta é uma 
questão que permeia este trabalho de forma-
ção de equipes e de grupos. O docente também 
precisa lidar com o tempo de desencontro da 
equipe de estudantes, acompanhar o aprendi-
zado lento e as frustrações vindas da condição 
imponderável das ações. As queixas dos es-
tudantes quanto à dificuldade de trabalho em 
grupo aparecem com frequência e parecem ser 
um analisador do desafio de realizar um traba-
lho comum e conquistar uma autonomia, desde 
este momento de formação.

Alguns estudantes argumentam que, se a ex-
periência não deu certo, isto se deve a uma falta 
de sorte com o grupo populacional escolhido 
ou com os colegas de equipe, que não eram os 
mais dedicados. Entende-se que estas leituras, 
que culpabilizam os grupos pelo fracasso de 
uma experiência, podem se aproximar do que 
se percebe como uma postura moral, que julga 
a experiência a partir de um modelo. Em uma 
das falas, que indica a incompatibilidade do tra-
balho em grupo, nota-se este movimento:

O trabalho pressupõe uma construção em grupo, 

colaborativa, que pouco ocorre. Alguns se res-
ponsabilizam demais, outros de menos. Não 
adianta propor um método de avaliação em gru-
po, quando as responsabilidades caem mais nas 
costas de alguns. O grupo não ocorre simples-
mente jogando alunos em uma mesma sala, defi-
nindo uma tarefa. Precisamos ser mais realistas! 

É interessante o clamor por ‘realismo’ 
expressado nessa fala. O estudante entende 
que, para formar uma equipe, não basta 
juntar aleatoriamente colegas que ainda 
não se conhecem, pois não é garantido que 
se estabeleça vínculo entre eles. No entanto, 
é justamente este o desafio colocado: Como 
construir um trabalho comum entre as 
pessoas presentes? Aposta-se na descoberta 
das relações de composição de uma equipe, 
e entre essa equipe e o grupo populacional. 
Observa-se, pela experiência do módulo, que, 
algumas vezes se estabelece um bom encon-
tro entre a equipe e o grupo populacional, e, 
outras vezes ocorrem experiências ruins. No 
entanto, isto não quer dizer que tais relações 
não deram certo.

O aprendizado para lidar com os conflitos 
e as opiniões divergentes envolve direta-
mente a figura do docente supervisor nesse 
processo. O espaço da supervisão permite 
debater as particularidades de cada grupo, 
suas dificuldades e capacidades. No entanto, 
parece que são muitas as questões que de-
mandam tempo de supervisão, de modo que 
nem todas podem ser contempladas. Como 
dizem alguns estudantes, há: 

Poucas supervisões, carregamento psicológico 
muito alto. 

Pouco tempo de módulo, para ter mais supervi-
são e mais planejamento. 

Maior tempo para o módulo, para potencializar a 
experiência e permitir mais supervisão. 

Além disto, na fala de um dos moni-
tores, também se pode perceber que: 
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“Demonstraram-se cansados e desgastados, 
mas sentiam-se amparados pela supervisão e 
pelos colegas de grupo”.

O momento da supervisão é sempre um 
desafio para os docentes. O modo de super-
visionar e conduzir as aulas depende sempre 
de seus conhecimentos prévios e da compo-
sição destes com a novidade da experiência. 
Além disso, cada turma inventa, com seu 
docente, um modo de conduzir a experi-
ência, já que, de saída, ela não se pretende 
unilateral, e o protagonismo dos estudantes 
é convocado o tempo inteiro.

O que os supervisores parecem acolher 
são as queixas dos estudantes, que clamam 
por um cuidado frente ao processo intenso 
que vivem, mas também, em alguns momen-
tos, demandam o retorno à condição mais 
passiva de aprendiz. As muitas demandas e 
enfrentamentos colocados nesta experiên-
cia, com situações reais e com imprevistos 
contínuos, às vezes aparecem como algo 
grande demais para eles. É o que pode ser 
percebido em algumas falas, quando os 
estudantes se queixam da falta de energia 
para realizar as atividades e também de não 
haver condições mínimas de trabalho, como 
espaço disponível nos serviços: 

[...] que a estrutura do local não seja adequada 
para receber os alunos, não ter uma sala fica difí-
cil. Seria legal, sim, em novas alternativas. 

Outro estudante salienta que há uma di-
ficuldade de diálogo com os profissionais 
do serviço: “Dificuldade de interação com as 
agentes de saúde”.

Estas falas dos estudantes indicam que 
o módulo se ocupa, de fato, de uma experi-
ência real e não de uma situação simulada. 
Tais dificuldades, inerentes a esta experiên-
cia, estão atravessadas também por outras 
demandas da formação, que exigem tempo 
de dedicação, como relata este estudante: “A 
falta de tempo para se planejar não permite 
aproveitar, no módulo, tudo que poderia ser 
aproveitado”.

Conclusões

A partir da análise da experiência de um 
módulo curricular, em uma formação em 
saúde, através dos textos de apoio, do refe-
rencial teórico-metodológico e das avalia-
ções dos estudantes, pode-se pensar o quão 
desafiador é produzir experiências interdis-
ciplinares e interprofissionais, ao longo do 
processo formativo.

Quando se deixa o campo do discurso, 
quanto à importância da perspectiva interdis-
ciplinar e do trabalho comum, e se considera 
a experiência prática da preparação e efetiva-
ção de um módulo da formação, percebe-se 
que os lugares conhecidos do docente e do 
estudante são colocados em análise.

Entende-se que, nesse modo de formar pro-
fissionais de saúde, a busca pela autonomia no 
processo formativo é decisiva. Para tanto, há 
um trabalho de negociação e aprendizado no 
diálogo, e preparação das atividades com do-
centes na produção comum do cuidado.

Uma experiência, para ser interdiscipli-
nar e comum, envolve a questão do cuidado 
de docentes e estudantes, que demandam 
um espaço de reflexão coletiva que os ajude 
a sair da normatização, própria à lógica 
acadêmica. Tal lógica implica cumprir um 
determinado número de aulas e atividades 
previstas, contando com resultados satisfa-
tórios no trabalho da equipe de estudantes 
com o grupo populacional. Muitas vezes, 
as equipes não criam vínculos, se frustram 
com o resultado do trabalho realizado. No 
entanto, estes supostos ‘erros’ ensinam a 
lidar com a realidade, em seus diversos 
tempos de encontros.

Este trabalho implica em colocar em 
análise, o tempo todo, a condição ética da 
experiência, as expectativas, os limites de 
um grupo, os modos de reinventar atuações 
que historicamente têm sido individualistas 
e corporativas, afastando, cada vez mais, as 
áreas profissionais, na medida em que se 
busca afirmar a identidade e a especificidade 
de cada uma delas.
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Entende-se que a singularidade dessa 
experiência vivida em uma universida-
de pública, que vem tentando construir 
uma formação interdisciplinar e comum, 
aparece como um exemplo que pode apre-
sentar pistas a outras experiências. As di-
ficuldades vividas no campo da formação 
em saúde e as diversas tentativas de criar 
experiências comuns, desde os primei-
ros anos de graduação, é um desafio que 
tem convocado estudantes e docentes à 
invenção e ao deslocamento dos lugares 
conhecidos. O trabalho de pactuação entre 
docentes, de preparação do conteúdo 

programático e dos campos onde são rea-
lizadas as atividades tem se mostrado ins-
tigante. A tentativa a ser empreendida é a 
de lutar contra a burocratização das ações 
e do modo de pensar a saúde, para que a 
experiência seja um aprendizado criativo 
e produtor de sujeitos eticamente com-
promissados com a vida.
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RESUMO Este artigo apresenta uma experiência de educação em saúde conduzida por pes-
quisadores e estudantes do Ensino Médio de uma escola pública de Belo Horizonte (MG). 
Demonstra como problematizar direitos humanos, saúde e cidadania sexual, contextualizada 
à realidade de adolescentes. Evidenciou-se que a precariedade da vida, iniquidades de gênero, 
silenciamentos, negação de direitos sexuais, informações qualificadas insuficientes afetam a 
saúde sexual de adolescentes. O diálogo de saberes entre pesquisadores e adolescentes sobre 
direitos sexuais interfere positivamente na promoção da saúde sexual. Este relato pode con-
tribuir para o planejamento de atividades na atenção primária para a promoção de saúde.

PALAVRAS-CHAVE Direitos humanos. Direitos sexuais e reprodutivos. Educação em saúde. 
Saúde sexual. Adolescente.

ABSTRACT This article presents an experience of health education conducted by researchers and 
High School students of a public school in Belo Horizonte (MG). It demonstrates how to prob-
lematize human rights, health and sexual citizenship, contextualized to the reality of adolescents. 
It has been emphasized that precariousness of life, gender inequities, silencing, denial of sexual 
rights, insufficient qualified information affect the sexual health of adolescents. The dialogue of 
knowledge between researchers and adolescents about sexual rights interferes positively in the 
promotion of sexual health. This report may contribute to the planning of activities in primary 
attention, for health promotion.

KEYWORDS Human rights. Sexual and reproductive rights. Health education. Sexual health. 
Adolescent.
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Introdução

A adolescência é uma fase da vida marcada 
por transformações físicas, psicológicas 
e sociais, singularizadas pelos contextos 
social, histórico e cultural, sendo, portanto, 
muitas as formas de vivenciar esta etapa. 
Desta maneira, é mais adequada a utilização 
do termo adolescências.

Ozella e Aguiar (2008) consideram que 
as concepções do termo ‘adolescência’, co-
mumente difundido como um período de 
crise, cumprem o papel ideológico de ca-
muflar a realidade, as contradições sociais, 
as verdadeiras mediações que constituem 
tal fenômeno. A partir deste prisma, a socie-
dade destaca marcas da adolescência como 
se fossem universais e naturais, entretanto, 
cada adolescente é singular, tem sua própria 
história, sua forma de ser e estar no mundo.

A sexualidade humana também é uma 
construção social e cultural, que, nas es-
pecificidades da adolescência, é marcada 
por descobertas e experimentações, cres-
cente autonomia e tomadas de decisões, o 
que torna fundamental propiciar educação 
sexual e informações qualificadas aos ado-
lescentes. A sexualidade é uma energia que 
motiva a procura pelo amor e pela intimi-
dade, e integra-se ao modo de cada pessoa 
sentir e experimentar emoções, relações, 
ações e interações, por isso, influencia a 
saúde física e mental (PAHO; WHO, 2000).

Diante disso, tem-se proposto promover a 
saúde sexual, que é definida como relações 
sexuais saudáveis, protegidas de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs), livres 
de coerção, discriminação e violência (CORRÊA; 

ALVES; JANUZZI, 2006), por meio de abordagens 
participativas, que favoreçam o conheci-
mento de si e do outro, através de diálogos 
críticos e reflexivos. Corrêa, Alves e Januzzi 
(2006, P. 53) ressaltam que, “para se alcançar e 
manter a saúde sexual, os direitos sexuais de 
todas as pessoas devem ser respeitados, pro-
tegidos e satisfeitos”.

Os direitos sexuais de adolescentes são 

indicados como direitos fundamentais à 
vida em diversos documentos e reafirmados 
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), que os 
conceitua como: 1) Direito de viver e expres-
sar livremente a sexualidade sem violência, 
discriminações e imposições, e com respei-
to pleno pelo corpo do(a) parceiro(a); 2) 
Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual; 
3) Direito de viver plenamente a sexualidade 
sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças; 
4) Direito de viver a sexualidade indepen-
dentemente de estado civil, idade ou con-
dição física; 5) Direito de escolher se quer 
ou não quer ter relação sexual; 6) Direito de 
expressar livremente sua orientação sexual: 
heterossexualidade, homossexualidade, 
bissexualidade, entre outras; 7) Direito de 
ter relação sexual independente da repro-
dução; 8) Direito ao sexo seguro para pre-
venção da gravidez indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs); 9) 
Direito a serviços de saúde que garantam 
privacidade, sigilo e atendimento de quali-
dade e sem discriminação; 10) Direito à in-
formação e à educação sexual e reprodutiva.

Os direitos sexuais são construções rela-
tivamente recentes, frutos de reflexões te-
óricas e lutas políticas emancipatórias, que 
conquistaram o reconhecimento destes como 
direitos humanos, dimensionados a partir de 
valores democráticos. O reconhecimento, o 
amplo conhecimento e o acesso aos direitos 
sexuais de adolescentes são fundamentais 
para promover a saúde sexual e propiciar o 
exercício da cidadania sexual. A educação 
em sexualidade é um desses direitos sexuais, 
portanto, é considerada fundamental para 
esse grupo populacional (HEILBORN, 2012).

A educação em sexualidade, introduzida 
como educação em saúde no campo da sexu-
alidade, pautada no modelo dialógico, possi-
bilita a transformação dos saberes e propicia 
ampliação de conhecimentos, especialmente 
sobre direitos sexuais (CAMPOS; ARAÚJO; SCHALL, 

2011; CAMPOS; SCHALL; NOGUEIRA, 2013). 

Alguns dos fatores associados à saúde 
sexual de adolescentes têm sido apontados 
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como problemas de saúde pública, reconhe-
cidos pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e objetos de reflexão de diversos 
estudos. Entre estes fatores, destacam-se: a 
iniciação sexual desprotegida; o reduzido uso 
de preservativos em todas as relações sexuais; 
o baixo uso de métodos de proteção; Infecções 
Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (ISTs/Aids); 
iniquidades de gênero; violência; gravidez na 
adolescência; e outros agravos à saúde, que 
geralmente geram efeitos nos percursos es-
colares (TEIXEIRA ET AL., 2006; HEILBORN, 2006; CAMPOS; 

SCHALL; NOGUEIRA, 2013; IBGE, 2016).
A educação em saúde tem sido indicada 

na atenção primária para promover saúde. 
Hoje a saúde é estudada sob vários pontos de 
vista devido à complexidade e aos multifa-
cetados fatores que afetam as dimensões da 
vida e da morte. A educação em saúde eman-
cipatória afinada à realidade dos adolescen-
tes se constitui como estratégia promissora 
para promover a saúde sexual, sobretudo na 
perspectiva da justiça cognitiva (SANTOS, 2007) 
e da educação participativa e transformado-
ra (FREIRE, 1996), sendo almejada por profissio-
nais da saúde e da educação.

Para os setores saúde e educação, o con-
ceito de justiça cognitiva, teorizado por 
Boaventura de Sousa Santos, tem potencial 
para favorecer a produção de conhecimento 
por e com os envolvidos no processo saúde-
-doença e no processo ensino-aprendizagem. 
A justiça cognitiva é a proposta de participa-
ção dos sujeitos na apropriação, concepção e 
produção de conhecimentos (SANTOS, 2007).

Campos, Schall e Nogueira (2013) ressaltam 
que, na promoção da saúde de adolescentes, 
é importante envolvê-los em todas as etapas 
do processo de construção de conhecimen-
tos, considerar aspectos cognitivos e afeti-
vos, propiciar espaços de diálogos criativos e 
reflexões críticas. Para Schall (2005), a educa-
ção em saúde deve permitir a construção do 
saber comprometido com o desenvolvimento 
de valores afinados com a autoestima, o res-
peito a si e aos outros, e a responsabilidade 

social, contextualizado ao meio sociocultu-
ral onde os adolescentes vivem.

Uma educação em saúde em sintonia com 
a realidade dos sujeitos e com a justiça cog-
nitiva poderá promover saúde e gerar trans-
formações individuais e coletivas. Neste 
sentido, este artigo apresenta uma experi-
ência de diálogos de saberes sobre direitos 
humanos, saúde e cidadania sexual entre 
pesquisadores e um grupo de adolescentes.

Contexto da experiência

Esta experiência foi desenvolvida no âmbito 
do Doutorado em Saúde Coletiva, no Centro 
de Pesquisas René Rachou (CPqRR), da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 
cotutela com o Programa em Direitos 
Humanos nas Sociedades Contemporâneas, 
da Universidade de Coimbra, Portugal. Faz 
parte de uma pesquisa qualitativa realizada 
com adolescentes, alunos do Ensino Médio 
de uma escola pública em Belo Horizonte 
(MG). Esta pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética do Centro de Pesquisas 
René Rachou/Fiocruz sob o parecer nº 
986.210, Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética nº 36399214.3.0000.5091.

O que motivou a produção de conheci-
mento compartilhado foi a evidência de 
que os adolescentes que participaram da 
pesquisa desconheciam os direitos sexuais 
e não costumavam obter informações sobre 
sexualidade com familiares e professores, 
sendo os amigos e a internet suas principais 
fontes de informação, consideradas insufi-
cientes por eles mesmos.

Diante dessas constatações, a equipe de 
pesquisa deste estudo julgou procedente 
realizar uma estratégia de educação em 
saúde com 30 adolescentes, que aceitaram 
o convite para participar desta pesquisa, 
atenderam aos critérios de inclusão e assi-
naram os Termos de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Os participantes têm 
de 14 a 18 anos de idade; 19 deles são do sexo 
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feminino e 11 do sexo masculino; são alunos 
do 1º, do 2º e do 3º ano do Ensino Médio da 
escola pública selecionada; advêm de famí-
lias de baixa renda, com multiplicidade de 
configurações; residem em bairros da perife-
ria da cidade. Realizou-se uma oficina com 
a finalidade de devolver aos participantes da 
pesquisa os resultados do estudo e propiciar 
espaço de diálogos sobre suas dúvidas, além 
de informações qualificadas sobre direitos 
sexuais e saúde sexual.

A oficina, conceituada como 

um trabalho estruturado com grupos, inde-
pendentemente do número de encontros, se 
centraliza em torno de uma questão (tema), 
cuja elaboração acontece em um contexto so-
cial. (AFONSO, 2000, P. 11), 

possibilita a construção de conhecimen-
tos de forma coletiva e contextualizada. 

A efetividade do uso das oficinas, en-
quanto metodologia de intervenção aplicada 
ao contexto da saúde coletiva, vem sendo 
reconhecida e incentivada pela literatu-
ra acadêmico-científica, particularmente 
com adolescentes (CAMPOS; ARAÚJO; SCHALL, 2011), 
podendo ser aplicada em diversas áreas do 
conhecimento (PRESOT; CAMPOS; MODENA, 2013; 

ALBUQUERQUE ET AL., 2014).

No planejamento da oficina, definiram-se 
o tema, as técnicas grupais e, as atividades 
educativas, reflexivas e avaliativas que seriam 
utilizadas para alcançar os objetivos. Além 
disso, distribuíram-se as responsabilidades 
entre os membros da equipe de pesquisa.

No enquadre, realizou-se um levantamen-
to do tempo, espaço e recursos necessários. 
Foi escolhida uma sala ampla, na própria 
escola, com cadeiras móveis para formar 
círculo, propiciando interação face a face, 
relações horizontais, escuta atenta, valori-
zação da fala de cada um e do potencial de 
todos (CAMPOS; ARAÚJO; SCHALL, 2011).

O grupo de pesquisadores participou do 
processo educativo como mediador e ‘copen-
sador’, com a função de provocar reflexão, 

trazer a dúvida, problematizar o que está 
naturalizado, motivar o grupo a pensar, en-
contrar suas respostas e construir o próprio 
conhecimento (ANDALÓ, 2001).

A oficina teve a duração de duas horas e 
foi gravada com o consentimento dos par-
ticipantes. Posteriormente, foi transcrita, 
realizada análise de conteúdo e interpre-
tação das informações em profundidade.  
Houve, também, registro de observações 
em diário de campo.

A experiência: oficina em 
direitos sexuais

Na estrutura dessa oficina, foram considera-
das dimensões cognitivas, afetivas e psicos-
sociais, com as seguintes etapas:

1. Acolhimento: disposição para receber 
todas as manifestações dentro de deter-
minado tempo e tema. A oficina iniciou 
com o acolhimento, momento em que a 
equipe de pesquisadores recebeu os estu-
dantes na porta da sala com boas-vindas, 
direcionando-os a se sentarem em círculo, 
para valorizar a participação de todos e a 
troca de experiências e saberes. Isto fun-
damentado na proposta pedagógica de 
Paulo Freire (1987, P. 39), que ressalta: 

Já agora ninguém educa ninguém, como 
tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 
homens se educam em comunhão, mediatiza-
dos pelo mundo. 

A construção do conhecimento se faz a 
partir das interações e trocas de saberes, 
onde ninguém detém um completo saber, 
aprendemos uns com os outros permanen-
temente. O processo ensino-aprendizagem 
é contínuo, dinâmico, complexo e media-
tizado pelo mundo. Neste sentido, não há 
um completo saber sobre os eventos da 
vida, sobre a sexualidade e a saúde sexual, 
pois são processos dinâmicos entre a vida 
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e a morte, inseridos em um determinado 
tempo e contexto sócio-histórico.

2. Técnica de integração: visa integrar os 
participantes do grupo, à constituição de 
vínculos, pois as relações afetivas têm uma 
importância vital para o desenvolvimento 
humano. Nessa etapa da oficina, cada par-
ticipante se apresentou ao grupo, dizendo 
nome, série que estudava e expectativa 
sobre o encontro. Assim, a rede relacional 
foi sendo tecida, através dos olhares, dos 
risos, da proximidade, das falas de cada um 
e no entrelace das histórias de vida.

A princípio, os adolescentes estavam 
tímidos, desconfiados, mas, à medida que 
foram compreendendo a proposta educativa, 
sendo acolhidos e sentindo confiança, foram 
ampliando suas participações e expressando 
as próprias opiniões e sentimentos. Eles co-
mentaram que nunca tinham vivido esse tipo 
de atividade sobre sexualidade na escola, e que, 
geralmente, não têm chances de expressarem 
seus pensamentos. Um adolescente reflete:

Eu acho que a gente sempre quer se expressar, 
mas nunca tem chance de falar. Igual esse traba-
lho aqui, que a gente está fazendo: é uma opor-
tunidade d’a gente se expressar. Às vezes, a gente 
quer falar alguma coisa e não tem... Aí, fala com 
amigo. (Participante 1).

A educação acontece através da palavra, 
propiciando a superação das fragmentações 
humanas e transformando ato em palavra, 
pois o ato antecede a palavra. Se os ado-
lescentes não encontram espaços para a 
palavra, a tendência é se fixarem no ato, pois, 
sem palavra, não há diálogo, negociação e/ou 
consenso. Nessa experiência, evidenciou-se 
que não há espaços para adolescentes dia-
logarem sobre suas relações sexuais e es-
clarecerem suas dúvidas sobre métodos 
protetivos, o que os torna mais vulneráveis, 
já que acabam praticando sexo sem proteção. 
A família, a escola e a sociedade deveriam 
criar espaços privilegiados para a circulação 

da palavra, principalmente para a escuta da 
palavra dos adolescentes.

O diálogo é a oportunidade de exercer 
o direito à palavra, sem a qual não haveria 
relação humana. Nesta perspectiva, Freire 
(1989, P. 13) entende que as palavras são carre-
gadas de intenções e tensões, “a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra e uma não 
prescinde da outra”; há um movimento dinâ-
mico entre a leitura do mundo e a palavra.

Nesse sentido, é indispensável propiciar 
espaços de diálogo, escutar as palavras dos 
adolescentes para se compreender o contexto 
e o mundo em que vivem. Essa é a primeira 
condição para o desenvolvimento de atividades 
educativas que façam sentido para eles. Desta 
maneira, a educação em sexualidade abre 
espaço para a escuta da palavra dos adoles-
centes, de suas dores e prazeres, seus medos e 
alegrias, suas relações afetivas e sexuais. Esta 
escuta, o respeito aos saberes e à autonomia 
dos educandos possibilita a eles uma releitura e 
ressignificação do mundo e, consequentemen-
te, reflexão crítica sobre a própria vida, confi-
gurando seu direito de decidir sobre os atos que 
definem a sua saúde sexual.

3. Contrato de convivência: construído pelo 
próprio grupo em torno do qual vão girar as 
demais atividades e a construção grupal pro-
priamente dita, procura manter uma convi-
vência agradável, solidária, com respeito às 
diferenças. Neste contrato, elaborado pelo 
grupo (adolescentes e pesquisadores), defini-
ram-se: horários de início e fim; que a parti-
cipação de cada um seria com respeito; livre 
expressão das ideias; escuta atenta de cada 
um; e sigilo sobre relatos pessoais. Os ado-
lescentes demonstraram desejo de expressar 
seus pensamentos e sentimentos pautados em 
verdade, confiança e respeito.

4. Aquecimento: para dialogar sobre direi-
tos sexuais, cidadania sexual e promoção 
da saúde, realizou-se um aquecimento, a 
fim de desenvolver os temas, com a apre-
sentação da música ‘Não é sério’, da banda 
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Charlie Brown Jr. Os participantes presta-
ram atenção na letra e refletiram critica-
mente, ressaltando, cada um, a parte que 
mais gostou, o que chamou a atenção e/ou 
o que não entendeu. Ao término da música, 
abriu-se um debate sobre a realidade dos 
jovens no Brasil. Cada um pôde expressar 
seus sentimentos e pensamentos, relacio-
nando-os aos seus direitos.

Emergiu o sentido de que adolescentes ‘não 
são levados a sério pela sociedade’, pois não são 
considerados como sujeitos de direito, não são 
reconhecidos como cidadãos com direito a ‘voz 
e nem vez’ na formulação de políticas públicas. 
Ademais, relataram que a visão sobre eles é 
sempre negativa, como se os jovens não soubes-
sem nada e todos fossem ‘rebeldes e marginais’, 
conforme narrativas de dois adolescentes:

Ninguém nunca leva a sério as nossas opiniões, 
tanto os nossos pais quanto qualquer pessoa. 
Tudo, em qualquer assunto que estou falando, 
todas as nossas opiniões, todo mundo sempre 
ignora, pelo fato de acharem que nós somos mui-
to inocentes, que a gente é muito jovem, que a 
gente não conhece as coisas... (Participante 2).

Eu sempre quis falar e nunca tive chance. Às ve-
zes, você quer falar com seu pai o que está acon-
tecendo com você, mostrar o que está sentindo, 
só que, quando você começa a falar, ele já te bar-
ra; ele fala que você é muito jovem, você não tem 
que viver isso, não... (Participante 3).

Essas narrativas afirmam a necessidade de 
espaços virtuosos de diálogos e, principalmen-
te, a demanda por escuta e confiança no que é 
dito por eles, reconhecendo-os em sua auto-
nomia e saberes. A restrição das falas e a des-
qualificação dos sentidos trazidas nas palavras 
dos adolescentes sinalizam violação de direitos 
sexuais e, por sua vez, de direitos à saúde, qua-
lificados como direitos humanos fundamentais.

Conforme afirmam Seffner e Parker (2016, P. 297), 

podemos ter ações que contribuem para di-
minuir ou mesmo eliminar a precariedade, e 

ações que aumentem a precariedade da vida, 
tais como injúrias ao indivíduo, exposição à 
vergonha, à exploração do seu corpo, 

humilhações, violências e outras situ-
ações precárias que roubam a vida. Estes 
autores se inspiram nas ideias de Judith 
Butler sobre a precarização da vida humana, 
nas quais a ênfase recai sobre a ética das re-
lações humanas, que privilegia pensar na in-
terdependência entre os seres humanos, em 
reconhecer o outro que depende de mim e de 
quem eu dependo. Neste sentido, a noção de 
precariedade implica no não reconhecimen-
to da fragilidade da vida e da fragilidade do 
outro com o qual se relaciona.

Adolescentes apontaram vivências rela-
cionadas à precariedade da vida, como maus-
-tratos, negligências, incompreensões, dores, 
violências e discriminações, que tornam a 
vida deles precárias, pois afetam a autoesti-
ma e a saúde. Isto pôde ser constatado nas 
seguintes narrativas:

Todos os jovens são colocados na mesma opi-
nião, tipo, todos são marginais, que a maioria é 
marginal, e existe jovem diferente disto. (Parti-
cipante 4).

Eu também sinto dor. Porque muita gente acha: 
‘Ah, você é jovem, você não sente nada, você tem 
tudo na mão; a gente te dá tudo e você não sente 
dor nenhuma’. (Participante 5).

[...] quando a gente é maltratada, a gente per-
de um pouquinho a esperança, a gente para de 
acreditar um pouco em si [...]. (Participante 6).

A luta por uma vida menos precária e mais 
digna poderia se iniciar pela desconstrução 
dos preconceitos em relação à própria adoles-
cência, pelo reconhecimento dos adolescen-
tes como sujeitos de direito, bem como pela 
garantia e o acesso aos seus direitos sexuais, à 
saúde sexual e aos direitos humanos.

5. Vivência: atividade que parte dos saberes 
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prévios sobre os temas da oficina e favorece 
o processo de construção do conhecimento. 
Para compreender os saberes dos adolescen-
tes sobre saúde, foi realizada uma ‘chuva de 
ideias’, a partir das perguntas: o que é saúde 
para vocês? O que é saúde sexual? O que 
são direitos sexuais? Quais são os direitos 
sexuais? Registrou-se tudo que os partici-
pantes foram expressando, em associação 
livre, em uma folha de papel pardo, poste-
riormente fixada à parede da sala.

Estudantes demonstraram incertezas 
e dúvidas; disseram que ficavam muito no 
‘achismo’; reafirmaram a necessidade de 
obterem informações de qualidade com 
pessoas de confiança. Emergiu, do diálogo, a 
ausência de conversas sobre a sexualidade, de 
um modo natural, com qualquer pessoa e em 
qualquer lugar, por ser este um assunto velado. 
Como relataram, é um assunto mais ‘fechado’.

Ficou evidente que, para adolescentes, 
saúde sexual é usar camisinha e conhecer 
ISTs. Isto reflete que o tipo de informa-
ções que recebem se limita à prevenção de 
doenças. Os saberes dos adolescentes sobre 
direitos sexuais se entrelaçam com saberes 
sobre a saúde, reduzidos a uma dimensão 
do saber biomédico, o que lhes escamoteia 
a completude dos direitos sexuais e re-
produtivos, bem como o direito de decidir 
sobre seus próprios corpos. A pedagogia do 
medo, muitas vezes utilizada para evitar a 
gravidez, desconsidera diferentes formas 
de pensar, sentir e agir, e faz o foco recair 
sempre na gravidez vista como reclusão e 
impedimento de viver, conforme se vê nas 
seguintes narrativas:

As pessoas ficam falando que é contra o aborto. 
Não estou generalizando, mas normalmente são 
os meninos que viram para as meninas, quando 
elas estão grávidas, e falam ‘vai fazer o aborto’, 
ou, muitas vezes, os pais mesmo. A mãe pega a 
filha, que está grávida, e leva para a clínica, para 
ela tirar. Tipo, já aconteceu lá perto de casa, d’a 
menina engravidar mais de três vezes e a mãe 
dela levar para tirar. (Participante 7).

Porque todo mundo fala que, se na juventude 
você tiver um filho, você vai estragar a sua vida; 
que você não vai poder sair, não vai poder fazer 
isto... Mas tem muitas vezes que a pessoa não 
gosta de sair, curtir. (Participante 8).

Adolescentes fizeram críticas ao machis-
mo, aos preconceitos e às desigualdades 
sexuais, conforme narrativa a seguir:

Eu acho que, para a mulher, é mais complicado 
falar sobre este assunto, por causa da socieda-
de machista. Mulher não pode gostar de sexo, só 
homem que pode (risos). Se a mulher gostar do 
trem, ela é puta; se o homem gostar, é garanhão. 
(Participante 9).

Eles demarcaram a necessidade de mais 
igualdade entre homens e mulheres, com 
liberdade de concepção da vida para ambos 
e direito à experiência livre de preconceitos.

As narrativas dos adolescentes apontam 
que são necessárias ações que permitam 
desconstruir binômios como prazer/dor, 
presente/passado, reprodução/sexualidade, 
heterossexualidade/homossexualidade. O 
binarismo é um sistema excludente, desi-
gual, impositivo, com hegemonia do sexo 
masculino, subordinação das mulheres, 
construído através de um longo processo 
de socialização, que envolve vários agentes 
como a família, a escola e a sociedade.

Esses binômios abarcam um conheci-
mento dicotômico, reducionista; parecem 
simétricos, mas escondem diferenças e hie-
rarquias, são desperdícios de experiência, 
porque deixam muitas realidades de fora da 
totalidade (SANTOS, 2007). Uma educação em 
sexualidade emancipatória pode propiciar 
conhecimento sobre o próprio corpo, sobre 
os eventos da vida, problematizar e des-
construir esses binômios. O silenciamento, 
a opressão e o desconhecimento geram mais 
vulnerabilidades aos adolescentes, além da 
persistência de preconceitos e iniquidades.

A construção de um conhecimen-
to emancipatório, o enfrentamento das 
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desigualdades entre homens e mulheres, e 
a equidade de gênero, bem como o reconhe-
cimento da diversidade sexual, o respeito às 
diferenças e as relações amorosas e igualitá-
rias são caminhos a serem trilhados para se 
alcançar saúde sexual e qualidade de vida, 
visto que hoje saúde é um conceito amplo, 
que ultrapassa ações meramente preventivas 
e biomédicas, devido à complexidade e aos 
multifacetados fatores que afetam as dimen-
sões da vida e da morte.

6. Ampliação de informações: a interação 
entre pesquisadores e adolescentes ocorreu 
durante todo o processo dessa estratégia de 
educação em saúde. Nesta etapa específica 
da oficina, os pesquisadores apresentaram 
conhecimentos científicos sobre direitos 
sexuais, na perspectiva da justiça cogniti-
va, que considera os saberes populares sem 
desconsiderar os conhecimentos científicos. 
Essa atividade foi feita de forma criativa para 
despertar o interesse e o prazer de aprender. 
Foram preparadas tiras de papel, nas quais 
estavam impressos os direitos sexuais, e essas 
tiras foram inseridas em uma caixa fechada. 
Ao som de uma música, a caixa foi passada de 
mão em mão, entre os participantes da ativi-
dade. Sempre que a música era interrompida, 
quem estava com a caixa tirava, de dentro 
dela, um direito, lia o conteúdo e o explicava 
para os demais participantes da roda. Todos 
podiam dizer o que pensavam a respeito, 
complementar, refutar, discordar, enquanto 
a pesquisadora que coordenava a atividade 
ficava atenta para esclarecer dúvidas e com-
plementar as informações. A caixa circulou na 
roda de participantes até terminar a lista dos 
direitos sexuais.

7. Reflexão dialógica: para facilitar a ex-
posição dialogada, de ideias e vivências, 
os grupos foram divididos em subgrupos. 
Foram-lhes apresentadas questões insti-
gantes sobre os temas da oficina, e propôs-se 
que cada subgrupo expusesse suas conclu-
sões de forma criativa na plenária geral. 

Desse modo, buscou-se garantir a justiça 
cognitiva através da apropriação, da con-
cepção e da produção de conhecimentos 
por eles mesmos.

Os adolescentes compartilharam res-
ponsabilidades individuais e coletivas. Para 
sintetizar, o grupo construiu um cartaz com 
as seguintes palavras: “O jovem precisa ser 
ouvido para conseguir conquistar o seu espaço 
na sociedade e ser levado a sério”. Além disso, 
eles manifestaram o desejo de transforma-
ção da realidade, e de se unirem para lutar 
por seus direitos e por uma vida digna, con-
forme a narrativa de um adolescente: 

Tudo que o pessoal ‘tá falando é verdade, mas, 
se não nos unirmos para mudar, se nós não lu-
tarmos para mudar, conversar para tentar mudar 
o que está acontecendo, vai continuar a mesma 
coisa. (Participante 10).

Esta experiência de educação em saúde 
emancipatória demonstra que, abrir espaços 
para a escuta e a legitimação das vozes dos 
adolescentes, reconhecendo as suas experi-
ências e saberes, pode gerar transformações 
na realidade e nas práticas de saúde. Os pes-
quisadores fizeram o fechamento da oficina, 
complementando com informações qualifi-
cadas sobre direitos sexuais e saúde sexual, e 
agradecendo pela participação de todos.

8. Avaliação: Tem por objetivo conseguir, 
dos participantes, uma avaliação do en-
contro nos aspectos de interação grupal, 
ampliação de conhecimentos, criatividade, 
participação e transformação. Tal avaliação 
pode fundamentar a alteração, a inclusão ou 
a subtração de atividades para a replicação 
desta oficina a outros grupos, ou a criação 
de futuras oficinas. Então, realizando-se a 
avaliação dessa oficina, as palavras e frases 
mais utilizadas por adolescentes foram: 

Ah, mas já acabou?; Eu queria falar mais; Informa-
ção; Construtivo; Muito produtivo; Educacional; Es-
cuta; Esclarecedor; Aprendi muito; Instrutivo; Gostei 
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muito; Necessário para a gente saber os direitos que 
a gente tem e não sabia; Ah, podia ter isto mais aqui 
na escola!; Nossa, foi muito bom, porque nós sempre 
tivemos aula que, às vezes, tocavam nestes assuntos 
e nos informavam, mas nunca assim, para ouvirem o 
que sentimos e achamos.

Enfatizaram a relevância da escuta, da 
relação horizontal e do diálogo criativo entre 
pesquisadores e adolescentes.

Posteriormente, a equipe de pesquisa fez 
uma avaliação dessa experiência, analisan-
do as falas, posturas e emoções dos partici-
pantes, inferindo que houve ampliação de 
conhecimentos sobre direitos sexuais, mas 
que há muito a se fazer para melhorar a vida 
dos adolescentes desse grupo. Concluiu-se 
que a educação em sexualidade deve ser um 
processo permanente e sistemático, e se es-
tender para todos os adolescentes, conforme 
a narrativa de um participante: “Este tipo de 
atividade deveria ser para mais adolescentes”. 
Neste sentido, a partir da limitação de se 
tratar de uma experiência única e singular, 
o tensionamento entre o singular e o coletivo 
abre a potencialidade para o diálogo reflexi-
vo-crítico sobre direitos sexuais para outras 
experiências com grupos de adolescentes.

Concorda-se com os adolescentes sobre 
a necessidade de oportunizar uma educa-
ção permanente a todos, abrangendo outros 
temas relacionados à sexualidade, para que 
os sujeitos se mobilizem, lutem por seus di-
reitos, por uma vida digna, e haja transfor-
mação da realidade. Essa experiência pode 
ser multiplicada tanto pelos profissionais da 
educação quanto da saúde, a fim de orientar 
novas práticas educativas em espaços formais 
e informais e inspirar a criação de outras ofi-
cinas, com outros temas e finalidades.

Considerações finais

A originalidade desta experiência incide em 
demonstrar que problematizar os direitos 
humanos, a cidadania sexual e a promoção 

da saúde, contextualizada à realidade de ado-
lescentes, é efetiva para mobilizar os sujeitos 
na construção da sua saúde sexual. Os direitos 
sexuais, bem como os direitos humanos, só 
serão garantidos na medida em que adoles-
centes sejam reconhecidos e se reconheçam 
como portadores de saberes e direitos. 

Essa oficina se constituiu como uma in-
tervenção psicossocial ao abarcar dimensões 
pedagógicas, psicológicas e sociais, mostran-
do-se com potencial para promover a saúde 
de adolescentes. A estratégia de educação 
em sexualidade emancipatória demonstrou 
ser bastante profícua para a transformação 
dos indivíduos, a partir do grupo, ao abrir 
espaços de escuta, e contemplar aspectos 
cognitivos e emocionais, conscientes e in-
conscientes, facilitando diálogos francos 
sobre a própria vida, incentivando a partici-
pação de todos e a autonomia de cada um.

Nessa experiência, evidenciou-se que os 
direitos humanos não se efetivaram para 
os adolescentes, que enfrentam a preca-
riedade da vida, as iniquidades de gênero, 
os silenciamentos, a negação de direitos 
sexuais e informações qualificadas insufi-
cientes, que afetam a saúde sexual. Além 
disso, observou-se o grande potencial cria-
tivo e solidário de adolescentes, a capaci-
dade de participação, reflexão crítica sobre 
a vida afetiva, construção e produção de 
conhecimentos. 

O diálogo de saberes entre pesquisadores 
e adolescentes sobre direitos sexuais pode 
interferir positivamente na promoção da 
saúde sexual e, consequentemente, ser uma 
maneira de garantir direitos humanos, que, 
de outra forma, permaneceriam silenciados 
e invisíveis. Como sublinham contributos te-
óricos sobre direitos humanos e sexualidade, 
o silêncio pode ser violência e a invisibilida-
de pode gerar exclusão (SANTOS, 2005; RODRIGUES; 

NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010; SANTOS, 2012).

Sobretudo, essa experiência permitiu 
conhecer as peculiaridades e necessidades 
dos adolescentes, o que poderá contribuir 
para o planejamento de políticas públicas 
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significativas, promoção da saúde e maior 
qualidade de vida a esse grupo específico.

Apesar de pontual, essa experiência pro-
porcionou acesso aos conhecimentos e às 
práticas dos adolescentes, em matéria de di-
reitos e saúde sexual. Foi possível estabele-
cer relações horizontais e diálogo de saberes 
entre adolescentes e pesquisadores, mesmo 
tendo assimetrias de poder e saber, marca-
das pela diferença de idade, de acesso ao co-
nhecimento e de classe social, entre outras.

A oficina constituiu-se como uma estraté-
gia educativa emancipatória aliada à justiça 
cognitiva ao considerar não só os conheci-
mentos científicos, mas também os saberes 
de adolescentes, ampliando a compreensão 
dos fenômenos e potencializando ações co-
letivas de luta por direitos, por mais quali-
dade de vida e pela garantia das condições 
materiais e imateriais necessárias a uma 
existência digna.
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ESCOPO E POLÍTICA EDITORIAL

A revista ‘Saúde em Debate’, criada em 1976, é uma publicação do 
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) que tem como ob-
jetivo divulgar estudos, pesquisas e reflexões que contribuam para 
o debate no campo da saúde coletiva, em especial os que tratem 
de temas relacionados com a política, o planejamento, a gestão e a 
avaliação em saúde. Valorizamos os estudos feitos a partir de dife-
rentes abordagens teórico-metodológicas e com a contribuição de 
distintos ramos das ciências.

A periocidade da revista é trimestral, e, a critério dos editores, são 
publicados números especiais que seguem o mesmo processo de 
submissão e avaliação dos números regulares.

A ‘Saúde em Debate’ aceita trabalhos originais e inéditos que apor-
tem contribuições relevantes para o conhecimento científico acu-
mulado na área.

Os trabalhos submetidos à revista são de total e exclusiva respon-
sabilidade dos autores e não podem ser apresentados simultane-
amente a outro periódico, na íntegra ou parcialmente. Em caso de 
publicação do artigo na revista, os direitos autorais a ele referentes 
se tornarão propriedade do Cebes.

O periódico está disponível on-line, de acesso aberto e gratuito, por-
tanto, livre para qualquer pessoa ler, baixar e divulgar os textos com 
fins educacionais e acadêmicos. É permitida a reprodução total ou 
parcial dos trabalhos publicados desde que identificada a fonte e a 
autoria.

A ‘Saúde em Debate’ não cobra taxas dos autores para a submissão 
de trabalhos, mas, caso o artigo seja aprovado para publicação, fica 
sob a responsabilidade dos autores a revisão de línguas (obrigató-
ria) e a tradução do artigo para a língua inglesa, com base em uma 
lista de revisores e tradutores indicados pela revista.

ORIENTAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO 
DOS TRABALHOS

Os trabalhos devem ser submetidos exclusivamente pelo site: www.
saudeemdebate.org.br. Após seu cadastramento, o autor responsá-
vel pela submissão receberá login e senha.

Ao submeter o trabalho, todos os campos obrigatórios da página de-
vem ser preenchidos com conteúdo idêntico ao do arquivo anexado.

Modalidades de textos aceitos para publicação

1. Artigo original: resultado de pesquisa científica que possa 
ser generalizado ou replicado. O texto deve conter entre 10 e 15 
laudas.

2. Ensaio: análise crítica sobre tema específico de relevância e 
interesse para a conjuntura das políticas de saúde brasileira e in-
ternacional. O texto deve conter entre 10 e 15 laudas.

3. Revisão sistemática: revisão crítica da literatura sobre tema 
atual. Objetiva responder a uma pergunta de relevância para a 
saúde pública, detalhando a metodologia adotada. O texto deve 
conter entre 10 e 15 laudas.

4. Artigo de opinião: exclusivo para autores convidados pelo Co-
mitê Editorial, com tamanho entre 10 e 15 laudas. Neste formato 
não são exigidos resumo e abstract.

5. Relato de experiência: descrição de experiências acadêmicas, 
assistenciais ou de extensão, com tamanho entre 10 e 12 laudas, 
que aportem contribuições significativas para a área.

6. Resenha: resenhas de livros de interesse para a área de polí-
ticas públicas de saúde, a critério do Comitê Editorial. Os textos 
deverão apresentar uma visão geral do conteúdo da obra, de seus 
pressupostos teóricos e do público a que se dirige, com tamanho 
de até 3 laudas.

7. Documento e depoimento: trabalhos referentes a temas de 
interesse histórico ou conjuntural, a critério do Comitê Editorial.

Em todos os casos, o número máximo de laudas não inclui a folha de 
apresentação e as referências.

Preparação do texto

O texto pode ser escrito em português, espanhol ou inglês. Deve ser 
digitado no programa Microsoft® Word ou compatível, gravado em 
formato doc ou docx.

Padrão A4 (210X297mm), margem de 2,5 cm em cada um dos qua-
tro lados, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento entre 
linhas de 1,5.

O corpo de texto não deve conter qualquer informação que possibi-
lite identificar os autores ou instituições a que se vinculem.

Não utilizar notas de rodapé no texto. As marcações de notas de 
rodapé, quando absolutamente indispensáveis, deverão ser sobres-
critas e sequenciais.

Evitar repetições de dados ou informações nas diferentes partes do texto.
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Depoimentos de sujeitos deverão ser apresentados em itálico e en-
tre aspas no corpo do texto se menores que três linhas. Se forem 
maiores que três linhas, devem ser destacados, com recuo de 4 cm, 
espaço simples e fonte 12.

Para as palavras ou trechos do texto destacados, a critério do au-
tor, utilizar aspas simples. Exemplo: ‘porta de entrada’. Evitar iniciais 
maiúsculas e negrito.

Figuras, gráficos, quadros e tabelas devem ser em alta resolução, em 
preto e branco ou escala de cinza e submetidos separadamente do 
texto, um a um, seguindo a ordem que aparecem no estudo (devem 
ser numerados e conter título e fonte). No escrito, apenas identifi-
car o local onde devem ser inseridos. O número de figuras, gráficos, 
quadros ou tabelas deverá ser, no máximo, de cinco por texto. O 
arquivo deve ser editável.

Em caso de uso de fotos, os sujeitos não podem ser identificados, a 
menos que autorizem, por escrito, para fins de divulgação científica. 

O trabalho completo, que corresponde ao arquivo a ser 
anexado, deve conter:

1. Folha de apresentação contendo:

a) Título, que deve expressar clara e sucintamente o conteúdo 
do texto, contendo, no máximo, 15 palavras. O título deve ser 
escrito em negrito, apenas com iniciais maiúsculas para nomes 
próprios. O texto em português e espanhol deve ter título na lín-
gua original e em inglês. O texto em inglês deve ter título em 
inglês e português.

b) Nome completo do(s) autor(es) alinhado à direita (aceita-se o 
máximo de cinco autores por artigo). Em nota de rodapé, colocar 
as informações sobre afiliação institucional e e-mail. Do autor de 
contato, acrescentar endereço e telefone.

c) No caso de resultado de pesquisa com financiamento, citar a 
agência financiadora e o número do processo.

d) Conflito de interesse. Os trabalhos encaminhados para publi-
cação devem conter informação sobre a existência de algum tipo 
de conflito de interesse. Os conflitos de interesse financeiros, por 
exemplo, não estão relacionados apenas com o financiamento 
direto da pesquisa, mas também com o próprio vínculo empre-
gatício. Caso não haja conflito, apenas a informação “Declaro que 
não houve conflito de interesses na concepção deste trabalho” na fo-
lha de apresentação do artigo será suficiente.

e) Resumo em português e inglês ou em espanhol e inglês 
com, no máximo, 700 caracteres, incluídos os espaços, no qual 
fiquem claros os objetivos, o método empregado e as prin-
cipais conclusões do trabalho. Não são permitidas citações 

ou siglas no resumo, à exceção de abreviaturas reconhecidas 
internacionalmente.

f) Ao final do resumo, incluir de três a cinco palavras-chave, se-
paradas por ponto e vírgula (apenas a primeira inicial maiúscu-
la), utilizando os termos apresentados no vocabulário estrutura-
do (DeCS), disponíveis em: www.decs.bvs.br.

Registro de ensaios clínicos

A revista ‘Saúde em Debate’ apoia as políticas para registro de 
ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), re-
conhecendo, assim, sua importância para o registro e divulgação in-
ternacional de informações sobre ensaios clínicos. Nesse sentido, as 
pesquisas clínicas devem conter o número de identificação em um 
dos registros de Ensaios Clínicos validados pela OMS e ICMJE, cujos 
endereços estão disponíveis em: http://www.icmje.org. Nestes ca-
sos, o número de identificação deverá constar ao final do resumo. 

2. Texto. Respeita-se o estilo e a criatividade dos autores para a 
composição do texto, no entanto, deve contemplar elementos con-
vencionais, como:

a) Introdução com definição clara do problema investigado e 
justificativa;

b) Métodos descritos de forma objetiva;

c) Resultados e discussão podem ser apresentados juntos ou em 
itens separados;

d) Conclusão.

3. Colaboradores. No final do texto, devem ser especificadas as con-
tribuições individuais de cada autor na elaboração do artigo. Segun-
do o critério de autoria do International Committee of Medical Jour-
nal Editors, os autores devem contemplar as seguintes condições: a) 
contribuir substancialmente para a concepção e o planejamento ou 
para a análise e a interpretação dos dados; b) contribuir significati-
vamente na elaboração do rascunho ou revisão crítica do conteúdo; 
e c) participar da aprovação da versão final do manuscrito.

4. Agradecimentos. Opcional.

5. Referências. Devem ser de no máximo 25, podendo exceder 
quando se tratar de revisão sistemática. Devem constar somente 
autores citados no texto e seguir as normas da ABNT (NBR 6023).

Exemplos de citações

Todas as citações feitas no texto devem constar das referências 
apresentadas no final do artigo. Para as citações, utilizar as normas 
da ABNT (NBR 10520).
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Citação direta com até três linhas
Já o grupo focal é uma “técnica de pesquisa que utiliza as sessões 
grupais como um dos foros facilitadores de expressão de caracterís-
ticas psicossociológicas e culturais” (WESTPHAL; BÓGUS; FARIA, 
1996, p. 473).

Citação direta com mais de três linhas
A Lei 8.080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, iniciou o pro-
cesso de regulamentação do funcionamento de um modelo público 
de ações e serviços de saúde, ordenado pelo que viria a ser conheci-
do como Sistema Único de Saúde (SUS):

Orientado por um conjunto de princípios e diretrizes validos para 
todo o território nacional, parte de uma concepção ampla do 
direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito, 
incorporando, em sua estrutura institucional e decisória, espa-
ços e instrumentos para democratização e compartilhamento da 
gestão do sistema de saúde. (NORONHA; MACHADO; LIMA, 
2011, p. 435).

Citação indireta
Segundo Foucault (2008), o neoliberalismo surge como modelo de 
governo na Alemanha pós-nazismo, em uma radicalização do libe-
ralismo que pretende recuperar o Estado alemão a partir de nova 
relação Estado-mercado.

Exemplos de referências

As referências deverão ser apresentadas no final do artigo, seguin-
do as normas da ABNT (NBR 6023). Devem ser de no máximo 25, 
podendo exceder quando se tratar de revisão sistemática. Abreviar 
sempre o nome e os sobrenomes do meio dos autores.

Livro:

FLEURY, S.; LOBATO, 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: FLEU-
RY, S.; LOBATO, L. V. C. (Org.). Participação, democracia e saúde. 
Rio de Janeiro: Cebes, 2009. p. 24-46.

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, p. 349-370, set./dez. 2010.

Material da internet:

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Revista Saúde 
em Debate. Disponível em: <http://cebes.org.br/publicacao-tipo/
revista-saude-em-debate/>. Acesso em: 31 jan. 2016.

OBS.: Abreviar sempre o nome e os sobrenomes do meio dos 
autores.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Todo original recebido pela revista ‘Saúde em Debate’ é sub-
metido a análise prévia. Os trabalhos não conformes às nor-
mas de publicação da revista são devolvidos aos autores para 
adequação e nova submissão. Uma vez cumpridas integral-
mente as normas da revista, os originais são apreciados pelo 
Comitê Editorial, composto pelo editor-chefe e por editores 
associados, que avalia a originalidade, abrangência, atualidade 
e atendimento à política editorial da revista. Os trabalhos re-
comendados pelo Comitê serão avaliados por, no mínimo, dois 
pareceristas, indicados de acordo com o tema do trabalho e sua 
expertise, que poderão aprovar, recusar e/ou fazer recomenda-
ções aos autores.

A avaliação é feita pelo método duplo-cego, isto é, os nomes 
dos autores e dos pareceristas são omitidos durante todo o 
processo de avaliação. Caso haja divergência de pareceres, 
o trabalho será encaminhado a um terceiro parecerista. Da 
mesma forma, o Comitê Editorial pode, a seu critério, emi-
tir um terceiro parecer. Cabe aos pareceristas recomendar 
a aceitação, recusa ou reformulação dos trabalhos. No caso 
de solicitação de reformulação, os autores devem devolver o 
trabalho revisado dentro do prazo estipulado. Não havendo 
manifestação dos autores no prazo definido, o trabalho será 
excluído do sistema.

O Comitê Editorial possui plena autoridade para decidir so-
bre a aceitação final do trabalho, bem como sobre as alteraçõ es 
efetuadas.

Não serão admitidos acréscimos ou modificaçõ es depois da 
aprovação final do trabalho. Eventuais sugestões de modificações 
de estrutura ou de conteúdo por parte da editoria da revista serão 
previamente acordadas com os autores por meio de comunicação 
por e-mail.

A versão diagramada (prova de prelo) será enviada, por e-mail, ao 
autor responsável pela correspondência para revisão final, que de-
verá devolver no prazo estipulado.

OBS.: antes de serem enviados para avaliação pelos pares, os 
artigos submetidos à revista ‘Saúde em Debate’ passam por um 
software detector de plágio, Plagiarisma. Assim, é possível que 
os autores, que devem garantir a originalidade dos manuscritos 
e referenciar todas as fontes de pesquisa utilizadas, sejam ques-
tionados sobre informações identificadas pela ferramenta de de-
tecção. Plágio é um comportamento editorial inaceitável, dessa 
forma, se for comprovada sua existência, os autores envolvidos 
não poderão submeter novos artigos para a revista.
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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA A SER ENVIADA 
APÓS A APROVAÇÃO DO ARTIGO

Os documentos relacionados a seguir devem ser digitalizados e en-
viados para o e-mail revista@saudeemdebate.org.br.

1. Cessão de direitos autorais e declaração de autoria e de 
responsabilidade

Todos os autores e coautores devem preencher e assinar as de-
clarações conforme modelo disponível em: http://www.saudee-
mdebate.org.br/artigos/index.php.

2. Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

No caso de pesquisas que envolvam seres humanos, nos termos 
da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, enviar documento de aprovação da pesquisa 
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 apresentado o docu-
mento do CEP onde ela foi aprovada.

3. Declaração de revisão ortográfica e gramatical

Os artigos aprovados deverão passar por revisão ortográfica e 
gramatical feita por profissional qualificado, com base em uma 

lista de revisores indicados pela revista. O artigo revisado deve 
vir acompanhado de declaração do revisor.

4. Declaração de tradução

Os artigos aprovados poderão ser traduzidos para o inglês a cri-
tério dos autores. Neste caso, a tradução será feita por profissio-
nal qualificado, com base em uma lista de tradutores indicados 
pela revista. O artigo traduzido deve vir acompanhado de decla-
ração do tradutor.

NOTA: A produção editorial do Cebes é resultado de trabalho co-
letivo e de apoios institucionais e individuais. A sua colaboração 
para que a revista ‘Saúde em Debate’ continue sendo um espaço 
democrático de divulgação de conhecimentos críticos no campo da 
saúde se dará por meio da associação dos autores ao Cebes. Para se 
associar entre no site http://www.cebes.org.br.

Endereço para correspondência

Avenida Brasil, 4.036, sala 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ),
Brasil
Tel.: (21) 3882-9140/9140
Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br
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SCOPE AND EDITORIAL POLICY

The journal ‘Saúde em Debate’ (Health in Debate), created in 
1976, is published by Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(Cebes) (Brazilian Center for Health Studies), that aims to 
disseminate studies, researches and reflections that contribute 
to the debate in the collective health field, especially those 
related to issues regarding policy, planning, management and 
assessment in health. The editors encourage contributions from 
different theoretical and methodological perspectives and from 
various scientific disciplines.

The journal is published on a quarterly basis; the Editors may decide 
on publishing special issues, which will follow the same submission 
and assessment process as the regular issues.

‘Saúde em Debate’ accepts unpublished and original works that 
bring relevant contribution to scientific knowledge in the health field.

Authors are entirely and exclusively responsible for the submitted 
manuscripts, which must not be simultaneously submitted to 
another journal, be it integrally or partially. It is Cebes’ policy to own 
the copyright of all articles published in the journal.

The journal is made freely available, online and open access; thus, 
any person may freely read, download and disseminate the texts 
for educational and academic purposes, provided that the author(s) 
and original source are properly cited. 

No fees are charged from the authors for the submission of articles; 
nevertheless, once the article has been approved for publication, the 
authors are responsible for the language proofreading (obligatory) 
and the translation into English, based on a list of proofreaders and 
translators provided by the journal.

GUIDELINES FOR THE PREPARATION AND SUBMISSION 
OF ARTICLES

Articles should be submitted exclusively on the website: www.
saudeemdebate.org.br. After registering, the author responsible for 
the submission will receive a login name and a password.

When submitting the article, all information required must be 
supplied with identical content as in the uploaded file.

Types of texts accepted for submission

1. Original article: scientific research outcome that may be 
generalized or replicated. The text should comprise between 10 
and 15 pages.

2. Essay: critical analysis on a specific theme relevant and of 
interest to Brazilian and international topical health policies. The 
text should comprise between 10 and 15 pages.

3. Systematic review: critical review of literature on topical 
theme, aiming at answering a relevant question on public health, 
informing details of the methodology used. The text should 
comprise between 10 and 15 pages.

4. Opinion article: exclusively for authors invited by the Editorial 
Board. No abstract or summary are required. The text should 
comprise between 10 and 15 pages.

5. Experience report: description of academic, assistential or 
extension experiences that bring significant contributions to the 
area. The text should comprise between 10 and 12 pages.

6. Book review: review of books on subjects of interest to the 
field of public health policies, by decision of the Editorial Board. 
Texts should present an overview of the work, its theoretical 
framework and target audience. The text should comprise up to 
3 pages.

7. Document and testimony: works referring to themes of 
historical or topical interest, by decision of the Editorial Board.

For all cases, the maximum number of pages does not include the 
title page and references.

Text preparation

The text may be written in Portuguese, Spanish or English. It should 
be typed in Microsoft® Word or compatible software, in doc or docx 
format.

Page size standard A4 (210X297mm); all four margins 2.5cm wide; 
font Times New Roman in 12pt size; line spacing 1.5.

The text must not contain any information that identifies the 
author(s) or related institution(s).

Footnotes should not be used in the text. If absolutely necessary, 
footnotes should be indicated with sequential superscript numbers.

Repetition of data or information in the different parts of the text 
should be avoided.
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Subjects’ testimonies should be italicized and between inverted 
commas, placed within the text when not exceeding three lines. 
When longer than three lines, they should have a 4cm indentation, 
simple line spacing and font in 12pt size.

Highlighted words or text excerpts should be placed between simple 
inverted commas. Example: ‘entrance door’. Capital letters and bold 
font should be avoided.

Figures, graphs, charts and tables should be supplied in high 
resolution, in black-and-white or in gray scale, and on separate 
sheets, one on each sheet, following the order in which they appear 
in the text (they should be numbered and comprise title and source). 
Their position should be clearly indicated on the page where they are 
inserted. The quantity of figures, graphs, charts and tables should 
not exceed five per text. The file should be editable.

In case there are photographs, subjects must not be identified, 
unless they authorize it, in writing, for the purpose of scientific 
dissemination. 

The complete work, corresponding to the file to be 
uploaded, should comprise:

1. Title page comprising:

a) Title expressing clearly and briefly the contents of the text, 
in no more than 15 words. The title should be in bold font, using 
capital letters only for proper nouns. Texts written in Portuguese 
and Spanish should have the title in the original idiom and in 
English. The text in English should have the title in English and 
in Portuguese.

b) Full author(s) name(s) aligned on the right (maximum of 
five authors per article). On footnote(s), place information on 
institutional affiliation and e-mail. For the contact author add 
address and telephone number.

c) In case the research has been funded, inform the funding 
agency and the number of the process.

d) Conflict of interest. The works submitted for publication must 
comprise information on the existence of any type of conflict of 
interest. Financial conflict of interest, for example, is related not 
only to the direct research funding, but also to employment link. 
In case there is no conflict, it will suffice to place on the title page 
the statement “I declare that there has been no conflict of interest 
regarding the conception of this work”.

e) Abstract in Portuguese and English or in Spanish and English, 
comprising no more than 700 characters including spaces, clearly 
outlining the aims, the method used and the main conclusions of 

the work. No citations or abbreviations should be used, except 
for internationally recognized abbreviations.

f) At the end of the abstract, three to five keywords should be 
included, separated by semicolon (only the first letter in capital), 
using terms from the structured vocabulary (DeCS) available at 
www.decs.bvs.br

Clinical trial registration

‘Saúde em Debate’ journal supports the policies for clinical trial 
registration of the World Health Organization (WHO) and the 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 
thus recognizing its importance to the registry and international 
dissemination of information on clinical trial. Thus, clinical 
researches should contain the identification number on one of 
the Clinical Trials registries validated by WHO and ICMJE, whose 
addresses are available at http://www.icmje.org. Whenever a trial 
registration number is available, authors should list it at the end of 
the abstract. 

2. Text. The journal respects the authors’ style and creativity 
regarding the text composition; nevertheless, the text must 
contemplate conventional elements, such as:

a) Introduction with clear definition of the investigated problem 
and its rationale;

b) Methods objectively described;

c) Outcomes and discussion may be presented together or 
separately;

d) Conclusion.

3. Contributors. Individual contributions of each author should be 
specified at the end of the text. According to the authorship criteria 
developed by the International Committee of Medical Journal 
Editors, authorship should be based on the following conditions: 
a) substantial contribution to the conception and the design of the 
work, or to the analysis and interpretation of data for the work; b) 
substantial contribution to drafting the work or critically revising the 
contents; and c) participation at the final approval of the version to 
be published.

4. Acknowledgements. Optional.

5. References. Should not exceed 25 references, except in the case 
of the systematic review type of article. Only authors cited in the 
text should be listed and it should follow the norm NBR 6023 of 
the Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Brazilian 
Association of Technical Norms). 
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Citation examples

All citations made in the text should be listed in the references pre 
sented at the end of the article, using the ABNT norm NBR 10520.

Direct citation with up to three lines

The focal group is a “research technique that uses the group ses-
sions as one of the facilitator forums of psycho-sociologic and 
cultural characteristics expression” (WESTPHAL; BÓGUS; FARIA, 
1996, p. 473).

Direct citation with more than three lines

The 8.080 Act, known as Health Organic Act, initiated a regulation 
process for the operation of a public modelof health actions and ser-
vices, ordinated by the Unified Health System:

Guided by a set of principles and guidelines valid for the entire 
national territory, it is based on a wide conception of the right to 
health and the role of the State on granting this right, incorpora-
ting, within its institutional and decision-making structure, spa-
ces and instruments for the democratization and sharing of the 
health system management. (NORONHA; MACHADO; LIMA, 
2011, p. 435).

Indirect citation

According to Foucault (2008), neoliberalism appears as a govern-
mental model in post-Nazi Germany, in a radicalization of liberalism 
aiming at the recovery of the German state based on a new state-
market relationship.

Reference Examples

Book:

FLEURY, S.; LOBATO, L. V. C. (Org.). Seguridade social, cidadania e 
saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2009.

Book chapter:

FLEURY, S. Socialismo e democracia: o lugar do sujeito. In: FLEU-
RY, S.; LOBATO, L. V. C. (Org.). Participação, democracia e saúde. 
Rio de Janeiro: Cebes, 2009. p. 24-46.

Journal article:

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, p. 349-370, set./dez. 2010.

Internet material:

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Revista Saúde 
em Debate. Disponível em: <http://cebes.org.br/publicacao-tipo/
revista-saude-emdebate/>. Acesso em: 31 jan. 2016.

Note: Author’s middle name and surname should always be 
abbreviated.

ASSESSMENT PROCESS

Every manuscript received by ‘Saúde em Debate’ is submitted 
to prior analysis. Works that are not in accordance to the jour-
nal publishing norms shall be returned to the authors for ad-
equacy and new submission. Once the journal’s standards have 
been entirely met, manuscripts will be appraised by the Editorial 
Board, composed of the editor-in-chief and associate editors, 
for originality, scope, topicality, and compliance with the jour-
nal’s editorial policy. Articles recommended by the Board shall 
be forwarded for assessment to at least two reviewers, who will 
be indicated according to the theme of the work and to their 
expertise, and who will provide their approval, refusal, and/or 
make recommendations to the authors.

‘Saúde em Debate’ uses the double-blind review method, which 
means that the names of both the authors and the reviewers are 
concealed from one another during the entire assessment process. 
In case there is divergence between the reviewers, the article will 
be sent to a third reviewer. Likewise, the Editorial Board may also 
produce a third review. The reviewers’ responsibility is to recom-
mend the acceptance, the refusal, or the reformulation of the works. 
In case there is a reformulation request, the authors shall return the 
revised work until the stipulated date. In case this does not happen, 
the work shall be excluded from the system. 

The editorial Board has full authority to decide on the final accep-
tance of the work, as well as on the changes made.

No additions or changes will be accepted after the final approval of 
the work. In case the journal’s Editorial Board has any suggestions 
regarding changes on the structure or contents of the work, these 
shall be previously agreed upon with the authors by means of e-mail 
communication.

The typeset article proof will be sent by e-mail to the corresponding 
author; it must be carefully checked and returned until the stipulated 
date.

Note: before being sent to peer review, articles submitted to the 
journal ‘Saúde em Debate’ undergo a plagiarism detector software, 
Plagiarisma. Thus, it is possible that the authors, who must guar-
antee the originality of the manuscripts and reference all research 
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sources used, are questioned about information identified by the 
detection tool. Plagiarism is an unacceptable editorial behavior, that 
way, if proven its existence, the authors involved will no longer be 
able to submit new articles to the journal.

MANDATORY DOCUMENTATION TO BE SENT AFTER 
ARTICLE ACCEPTANCE

The documents listed below must be digitalized and sent to the e-
mail address revista@saudeemdebate.org.br.

1. Assignment of copyright and Statement of authorship and 
responsibility 

All the authors and co-authors must fill in and sign the state-
ments following the models available at: http://www.saudeem-
debate.org.br/artigos/index.php.

2. Approval statement by the Research Ethics Committee 
(CEP)

In the case of researches involving human beings, in compliance 
with Resolution 466, of 12th December 2012, from the National 
Health Council (CNS), the research approval statement of the 
Research Ethics Committee from the institution where the work 
has been carried out must be forwarded. In case the institution 
does not have a Research Ethics Committee, the document is-
sued by the CEP where the research has been approved must be 
forwarded.

3. Statement of spelling and grammar proofreading

Upon acceptance, articles must be proofread by a qualified pro-
fessional to be chosen from a list provided by the journal. After 
proofreading, the article shall be returned together with a state-
ment from the proofreader.

4. Statement of translation

The articles accepted may be translated into English on the au-
thors’ responsibility. In this case, the translation shall be carried 
out by a qualified professional to be chosen from a list provided 
by the journal. The translated article shall be returned together 
with a statement from the translator. 

NOTE: Cebes editorial production is a result of collective work and 
of institutional and individual support. Authors’ contribution for the 
continuity of ‘Saúde em Debate’ journal as a democratic space for 
the dissemination of critical knowledge in the health field shall be 
made by means of association to Cebes. In order to become an as-
sociate, please access http://www. cebes.org.br.

Correspondence address

Avenida Brasil, 4.036, sala 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ),
Brasil
Tel.: (21) 3882-9140/9140
Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br
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Revista Saúde em Debate
Instrucciones para los autores

ACTUALIZADAS EN SEPTIEMBRE DE 2016

ESCOPO Y POLÍTICA EDITORIAL

La revista ‘Saúde em Debate’ (Salud en Debate), creada en 1976, es 
una publicación del Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) 
(Centro Brasileño de Estudios de Salud). Su objetivo es divulgar es-
tudios, investigaciones y reflexiones que contribuyan para el debate 
en el campo de la salud colectiva, en especial aquellos que tratan de 
temas relacionados con la política y el planeamiento, la gestión y la 
evaluación de la salud. Valorizamos estudios con abordajes diferen-
tes teórico-metodológicos y con la contribución de diferentes ramas 
de las ciencias.

La periodicidad de la revista es trimestral. A criterio de los editores 
son publicados números especiales que siguen el mismo proceso de 
aprobación y evaluación de los regulares.

‘Saúde em Debate’ acepta trabajos originales e inéditos que aporten 
contribuciones relevantes para el conocimiento científico acumula-
do en el área.

Los trabajos enviados a la revista son de total y exclusiva respon-
sabilidad de los autores y no pueden ser presentados simultánea-
mente a otro periódico, en la integra o parcialmente. En caso de pu-
blicación del artículo en la revista, los derechos de autor referentes 
pasarán a ser de propiedad de Cebes.

El periódico está disponible en línea, de acceso abierto y gratuito, 
por lo tanto, libre para que cualquier persona lea, baje o divulgue 
los textos con fines educacionales y académicos. Se permite la re-
producción total o parcial de los trabajos publicados desde que la 
fuente y la autoría sean indicadas.

‘Saúde em Debate’ no les cobra tasas a los autores para la evalua-
ción de los trabajos. Si el artículo es aprobado queda bajo la res-
ponsabilidad de los autores la revisión del idioma (obligatorio) y su 
traducción para la lengua inglesa, con base en una lista de revisores 
y traductores indicados por la revista.

ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN Y EL SOME-
TIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deben ser sometidos exclusivamente por el sitio: www.
saudeemdebate.org.br. Después de su registro, el autor responsable 
por el envío recibirá su acceso y seña. 

Al enviar el trabajo, deberá completar todos los campos obligatorios 
de la página con contenido idéntico al del archivo adjunto.

Modalidades de textos aceptados para la publicación

1. Artículo original: resultado de investigación científica que 
pueda ser generalizada o replicada. El texto debe contener entre 
10 y 15 laudas.

2. Ensayo: Análisis crítico sobre un tema específico de relevancia 
e interés para la conjetura de las políticas de salud brasileña e 
internacional. El texto debe contener entre 10 y 15 laudas.

3. Revisión sistemática: Revisión crítica de la literatura de un 
tema actual. Objetiva responder a una pregunta de relevancia 
para la salud pública, detallando la metodología adoptada. El 
texto debe contener entre 10 y 15 laudas.

4. Artículo de opinión: exclusivo para los autores invitados por 
el Comité Editorial, con tamaño entre 10 y 15 laudas. En este for-
mato no se exigirán resumen ni abstract.

5. Relato de experiencia: descripción de experiencias académi-
cas, asistenciales o de extensión que aporten contribuciones sig-
nificativas para el área. Tamaño entre 10 y 12 laudas.

6. Reseña: reseña de libros de interés para el área de políticas 
públicas de salud, a criterio del Comité Editorial. Los textos de-
berán presentar una visión general del contenido de la obra, de 
sus presupuestos teóricos y del público al que se dirige. Tamaño 
de hasta 3 laudas.

7. Documento y declaración: trabajos referentes a temas de in-
terés histórico o conjetural, a criterio del Comité Editorial. 

En todos los casos, el número máximo de laudas no incluyen la hoja 
de presentación ni las referencias.

Preparación del texto

El texto puede ser escrito en portugués, español o inglés.

Debe ser digitado en el programa Microsoft®Word o compatible, 
grabado en formato doc. o docx.

Patrón A4 (210x297mm), margen de 2,5 en cada uno de los cuatro 
lados, letra New Román tamaño 12, espacio entre líneas de 1,5. 

El cuerpo del texto no debe contener ninguna información que posi-
bilite la identificación de los autores o de las instituciones a las que 
se vinculen.

No debe utilizar notas de pie de texto. Las marcaciones de notas, 
cuando absolutamente indispensables, deberán ser sobrescritas y 
secuenciales.
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Evitar repeticiones de datos o informaciones en las diferentes partes 
del texto.

Las declaraciones deberán estar en cursiva y entre comillas en el 
cuerpo del texto, si son menos de tres líneas. Si son más de tres 
líneas deben estar destacadas, con retroceso de 4 cm, espacios sim-
ples y tamaño 12.

Para las palabras o trechos del texto en destaque, a criterio del autor, 
utilizar comillas simples. Ejemplo: ‘puerta de entrada’. Evitar inicia-
les mayúsculas y negritas.

Figuras, gráficos, cuadros y tablas deben estar en alta resolución, en 
blanco y negro o en escala de grises y debe ser enviados separados 
del texto, uno por uno, siguiendo el orden en el que aparecen en el 
estudio (deben estar numerados, tener título y fuente). Identificar, 
en el escrito, el local donde deberán ser inseridos. El número de fi-
guras, gráficos, cuadros o tablas deberá ser, en lo máximo, de cinco 
por texto. El archivo debe ser editable.

Si usa fotos las personas no podrán ser identificadas, a menos que lo 
autoricen por escrito, para fines de divulgación científico.

El trabajo completo, que corresponde al archivo a ser 
anexado, debe contener:

1. Hoja de presentación con:

a) Título, que debe expresar de manera clara y sucinta el con-
tenido del texto, con un máximo de 15 palabras. Debe estar en 
negrita, iniciales mayúsculas apenas para los nombres propios. 
Los textos en portugués y español deben tener el título en la len-
gua original y en inglés. El texto en inglés debe tener el título en 
inglés y en portugués.

b) Nombre completo del/los autores alineados a la derecha 
(máximo de cinco autores por artículo). En nota de pie de pági-
na, debe colocar las informaciones sobre afiliación institucional y 
el correo electrónico. Agregar la dirección y el teléfono del autor 
del contacto.

c) En caso de ser el resultado de investigación con financiación, 
citar la agencia financiadora y el número del proceso.

d) Conflicto de intereses. Los trabajos encaminados para la pu-
blicación deben informar si tienen algún tipo de conflicto de inte-
rés. Los conflictos de interés financiero, por ejemplo, no están re-
lacionados apenas con la financiación directa de la investigación, 
pero también con el propio vínculo de trabajo. Si no hay conflicto, 
será suficiente la información “Declaro que no hubo conflictos de 
intereses en la concepción de este trabajo” en la hoja de presenta-
ción del artículo.

e) Resumen en portugués e inglés o en español e inglés en el que 
queden claros los objetivos, el método empleado y las principales 
conclusiones del trabajo, con un máximo de 700 caracteres, in-
cluidos los espacios No se permitirán citas o siglas en el resumen, 
a excepción de abreviaturas reconocidas internacionalmente. 

f) Al final del resumen, incluir de tres a cinco palabras clave se-
paradas por punto y coma (apenas la primera inicial mayúscula), 
utilizando los términos presentados en el vocabulario estructu-
rado (DeCS), disponibles en: www.decs.bvs.br.

Registro de ensayos clínicos

La revista ‘Saúde em Debate’ apoya las políticas para el registro de 
ensayos clínicos de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), reco-
nociendo su importancia para el registro y la divulgación interna-
cional de informaciones sobre ensayos clínicos. En este sentido, las 
investigaciones clínicas deben contener el número de identificación 
en uno de los registros de Ensayos Clínicos validados por la OMS y 
ICMJE, cuyas direcciones están disponibles en: http://www.icmie.
org. En estos casos, el número de la identificación deberá constar al 
final del resumen.

2. Texto. Se respeta el estilo y la creatividad de los autores para la 
composición del texto, sin embargo, se deben observar elementos 
convencionales como:

a) Introducción con definición clara del problema investigado y 
su justificativa;

b) Métodos descritos de forma objetiva;

c) Resultados y discusión pueden ser presentados juntos o en 
renglones separados;

d) Conclusión.

3. Colaboradores. Al final del texto, deben estar especificadas las 
contribuciones individuales de cada autor en la elaboración del ar-
tículo. Según el criterio de autoría del International Committee of 
Medical Journal Editors, los autores deben observar las siguientes 
condiciones: a) contribuir substancialmente para la concepción y 
la planificación o para el análisis y la interpretación de los datos; 
b) contribuir significativamente en la elaboración del rascuño o la 
revisión crítica del contenido; y c) participar de la aprobación de la 
versión final del manuscrito.

4. Agradecimentos. Opcional.

5. Referencias. Un máximo de 25, pudiendo exceder cuando se tra-
te de una revisión sistemática. Solamente deben constar los autores 
citados en el texto y seguir las normas de la ABNT (NBR 6023).
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Ejemplos de citas de textos

Todas las citas hechas en el texto deben constar de las referencias 
presentadas al final del artículo. Para las citas, utilizar las normas 
ABNT (NBR 10520).

Citas directa con hasta tres líneas

El grupo focal es una “técnica de investigación que utiliza las seccio-
nes grupales como uno de los foros facilitadores de expresión de ca-
racterísticas psicosociológicas y culturales” (WESTPHAL; BÓGUS; 
FARIA, 1996, p. 473).

Citas directas con más de tres líneas

La ley 8.080, conocida como Ley Orgánica de la Salud, inicio el pro-
ceso de reglamentación del funcionamiento de un modelo público 
de acciones y servicios de salud, ordenado por lo que vendría a ser 
conocido como Sistema Único de Salud (SUS):

Orientado por un conjunto de principios y directrices válidos 
para todo el territorio nacional, parte de una concepción am-
plia del derecho a la salud y del papel del Estado en la garantía 
de este derecho, incorporando, en su estructura institucional y 
decisoria, espacios e instrumentos para la democratización y el 
compartimiento de la gestión del sistema de salud. (NORONHA; 
MACHADO; LIMA, 2011, p. 435).

Citas Indirectas

Según Foucault (2008), el neoliberalismo surge como un modelo 
de gobierno en Alemania pos nacismo, en una radicalización del li-
beralismo con intención de recuperar al Estado alemán a partir de la 
nueva relación Estado-mercado.

Ejemplos de referencias 

Libro:

FLEURY, S.; LOBATO, L. V. C. (Org.). Seguridade social, cidadania 
e saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2009. 

Capítulo del libro:

FLEURY, S. Socialismo e democracia: o lugar do sujeito. In: FLEU-
RY, S.; LOBATO, L. V. C. (Org.). Participação, democracia e saúde. 
Rio de Janeiro: Cebes, 2009. p. 24-46. 

Artículo del 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, p. 349-370, set./dez. 2010.

Material de internet:

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Revista Saúde 
em Debate. Disponível em: <http://cebes.org.br/publicacao-ti-
po/revista-saude-em-debate/>. Acesso em: 31 jan. 2016.

OBS: Abreviar siempre el nombre y los apellidos del medio de los 
autores.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Todo original recibido por la revista ‘Saúde em Debate’ es sometido 
a un análisis previo. Los trabajos que no estén de acuerdo a las nor-
mas de publicación de la revista serán devueltos a los autores para 
adecuación y nueva evaluación. Si son cumplidas integralmente las 
normas de la revista, los originales serán apreciados por el Comi-
té Editorial, compuesto por el editor jefe y por editores asociados, 
quienes evaluarán la originalidad, el alcance, la actualidad y el aten-
dimiento a la política editorial de la revista. Los trabajos recomenda-
dos por el comité serán evaluados, por lo menos, por dos evaluado-
res indicados de acuerdo con el tema del trabajo y su expertise, que 
podrán aprobar, rechazar y/o hacer recomendaciones a los autores. 

La evaluación es hecha por el método doble ciego, esto es, los nom-
bres de los autores y de los dos evaluadores son omitidos durante 
todo el proceso de evaluación. Caso haya divergencia de pareceres, 
el trabajo será encaminado a un tercer evaluador. De esta manera, el 
Comité Editorial puede, a su criterio, emitir un tercer parecer. Cabe a 
los evaluadores recomendar la aceptación, rechazo o la devolución 
de los trabajos con indicaciones para su corrección. En caso de so-
licitud de corrección los autores deben devolver el trabajo revisado 
en el plazo estipulado. Si los autores no se manifiestan en el plazo 
definido, el trabajo será excluido del sistema.

El Comité Editorial posee plena autoridad para decidir la aceptación 
final del trabajo, así como sobre las alteraciones efectuadas. 

No se admitirán aumentos o modificaciones después de la aproba-
ción final del trabajo. Eventuales sugerencias de modificaciones de 
la estructura o del contenido por parte de la editorial de la revista 
serán previamente acordadas con los autores por medio de comu-
nicación por e-mail.

La versión diagramada (prueba de prensa) será enviada por e-mail, 
al autor responsable por la correspondencia para la revisión final, 
que deberá devolver en el plazo estipulado.

Observación: antes de que sean enviados para la evaluación por los 
pares, los artículos sometidos a la revista ‘Saúde em Debate’ pasan 
por un software detector de plagio, Plagiarisma. Así es posible que 
los autores, que deben garantizar la originalidad de los manuscritos y 
hacer referencia a todas las fuentes de investigación utilizadas, sean 
cuestionados sobre informaciones identificadas por la herramienta 
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de detección. Plagio es un comportamiento editorial inaceptable, de 
esa manera, si es comprobada su existencia, los autores involucra-
dos no podrán someter nuevos artículos para la revista.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN SER EN-
VIADO DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL ARTÍCULO

Los documentos relacionados a seguir deben ser digitalizados y 
enviados para el correo electrónico revista@saudeemdebate.org.br.

1. Cesión de derechos de autor y declaración de autoría y de 
responsabilidad

Todos los autores y coautores deben rellenar y firmar las decla-
raciones de acuerdo con el modelo disponible en: http://www.
saudeemdebate.org.br/artigos/index.php.

2. Parecer de Aprobación del Comité de Ética en Pesquisa 
(CEP)

En el caso de investigaciones que envuelvan a seres humanos, 
en los términos de la Resolución n° 466, de 12 de diciembre de 
2012 del Consejo Nacional de Salud, enviar documentos de apro-
bación de la investigación por el Comité de Ética en Pesquisa de 
la institución donde el trabajo fue realizado. En el caso de que 
las instituciones no dispongan de un Comité de Ética en Pesqui-
sa, deberá ser presentado el documento del CEP de donde fue 
aprobada.

3. Declaración de revisión ortográfica y gramatical

Los artículos aprobados deberán ser revisados ortográfica y gra-
maticalmente por profesional cualificado, con base en una lista 
de revisores indicados por la revista. El artículo revisado debe es-
tar acompañado de la declaración del revisor. 

4. Declaración de traducción

Los artículos aprobados podrán ser traducidos para el inglés a 
criterio de los autores. En este caso, la traducción debe ser hecha 
por profesional cualificado, con base en una lista de traductores 
indicados por la revista. El artículo traducido debe estar acom-
pañado de la declaración del traductor.

NOTA: La producción editorial de Cebes es el resultado del trabajo 
colectivo y de apoyos institucionales e individuales. Para que la re-
vista ‘Saúde em Debate’ continúe siendo un espacio democrático 
de divulgación de conocimientos críticos en el campo de la salud 
participe de Cebes. Para asociarse entre en el sitio http://www.ce-
bes.org.br.

Endereço para correspondencia

Avenida Brasil, 4.036, sala 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Tel.: (21) 3882-9140/9140
Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br
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