
REVISTA DO CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE
VOLUME 41, NÚMERO 115
RIO DE JANEIRO, OUT-DEZ 2017
ISSN 0103-1104



CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE (CEBES)

DIREÇÃO NACIONAL (GESTÃO 2015–2017) 
NATIONAL BOARD OF DIRECTORS (YEARS 2015–2017)

Presidente:  Cornelis Johannes van Stralen
Vice–Presidente:  Carmen Fontes de Souza Teixeira
Diretora Administrativa:  Ana Tereza da Silva Pereira Camargo
Diretora de Política Editorial:  Maria Lucia Frizon Rizzotto
Diretores Executivos:   Ana Maria Costa
  Isabela Soares Santos
  Liz Duque Magno
  Lucia Regina Fiorentino Souto 

 Thiago Henrique dos Santos Silva
Diretores Ad–hoc:  Ary Carvalho de Miranda
  José Carvalho de Noronha

CONSELHO FISCAL   |   FISCAL COUNCIL

Carlos Leonardo Figueiredo Cunha
Claudimar Amaro de Andrade Rodrigues
David Soeiro Barbosa
Luisa Regina Pessôa
Maria Gabriela Monteiro
Nilton Pereira Júnior

CONSELHO CONSULTIVO   |   ADVISORY COUNCIL

Cristiane Lopes Simão Lemos
Grazielle Custódio David
Heleno Rodrigues Corrêa Filho
Jairnilson Silva Paim
José Carvalho de Noronha
José Ruben de Alcântara Bonfim
Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato
Ligia Giovanella
Nelson Rodrigues dos Santos
Paulo Duarte de Carvalho Amarante
Paulo Henrique de Almeida Rodrigues
Roberto Passos Nogueira
Sarah Maria Escorel de Moraes
Sonia Maria Fleury Teixeira

SECRETARIA EXECUTIVA   |   EXECUTIVE SECRETARY

Cristina Santos

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Avenida Brasil, 4036 – sala 802 – Manguinhos
21040–361 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (21) 3882–9140 | 3882–9141  Fax.: (21) 2260-3782

SAÚDE EM DEBATE

A revista  Saúde em Debate é uma publicação  
do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

EDITORA CIENTÍFICA   |   SCIENTIFIC EDITOR

Maria Lucia Frizon Rizzotto - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel 
(PR), Brasil

EDITORES ASSOCIADOS   |   ASSOCIATE EDITORS

Amélia Cohn – Universidade de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil
Ana Maria Costa – Escola Superior de Ciências da Saúde, Brasília (DF), Brasil
Greice Maria de Souza Menezes – Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA), Brasil
Heleno Rodrigues Corrêa Filho – Universidade Estadual de Campinas, Campinas (SP), Brasil
Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato – Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), 

Brasil
Paulo Duarte de Carvalho Amarante – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro (RJ), Brasil

CONSELHO EDITORIAL   |   PUBLISHING COUNCIL

Alicia Stolkiner – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Angel Martinez Hernaez – Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Breno Augusto Souto Maior Fonte – Universidade Federal de Pernambuco,  

Recife (PE), Brasil
Carlos Botazzo – Universidade de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil
Catalina Eibenschutz – Universidad Autónoma Metropolitana,  

Xochimilco, México
Cornelis Johannes van Stralen – Unversidade Federal de Minas Gerais,  

Belo Horizonte (MG), Brasil
Diana Mauri – Università degli Studi di Milano, Milão, Itália
Eduardo Luis Menéndez Spina – Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropologia Social, Mexico (DF), México
Elias Kondilis - Queen Mary University of London, Londres, Inglaterra
Eduardo Maia Freese de Carvalho – Fundação Oswaldo Cruz, Recife (PE), Brasil
Hugo Spinelli – Universidad Nacional de Lanús, Lanús, Argentina
Jean Pierre Unger - Institut de Médicine Tropicale, Antuérpia, Bélgica
José Carlos Braga – Universidade Estadual de Campinas, Campinas (SP), Brasil
José da Rocha Carvalheiro – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Ligia Giovanella - Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Luiz Augusto Facchini – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS), Brasil
Luiz Odorico Monteiro de Andrade – Universidade Federal do Ceará,  

Fortaleza (CE), Brasil
Maria Salete Bessa Jorge – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza (CE), Brasil
Paulo Marchiori Buss – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira – Universidade Federal do Pará, Belém (PA), Brasil
Rubens de Camargo Ferreira Adorno – Universidade de São Paulo,  

São Paulo (SP), Brasil
Sonia Maria Fleury Teixeira – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Sulamis Dain – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Walter Ferreira de Oliveira – Universidade Federal de Santa Catarina,  

Florianópolis (SC), Brasil

EDITORA EXECUTIVA | EXECUTIVE EDITOR

Mariana Chastinet 

SECRETARIA EDITORIAL   |   EDITORIAL SECRETARY

Luiza Nunes
Mariana Acorse

INDEXAÇÃO   |   INDEXATION

Directory of Open Access Journals (Doaj)
História da Saúde Pública na América Latina e Caribe (Hisa)
Literatura Latino–Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs)
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc)
Scientific Electronic Library Online (SciELO)
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal (Latindex)
Sumários de Revistas Brasileiras (Sumários)

Apoio

A revista Saúde em Debate é
associada à Associação Brasileira
de Editores Científicos



ÓRGÃO OFICIAL DO CEBES

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

ISSN 0103-1104

REVISTA DO CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE
VOLUME 41, NÚMERO 115

RIO DE JANEIRO, OUT-DEZ 2017



REVISTA DO CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE
VOLUME 41, NÚMERO 115

RIO DE JANEIRO, OUT-DEZ 2017

991  EDITORIAL  |  EDITORIAL

  ARTIGO ORIGINAL  |  ORIGINAL ARTICLE

995  O avanço do capital na saúde: um 
olhar crítico às Organizações Sociais 
de Saúde

   The onrush of capital in health: a critical look 
at the Social Health Organizations 

   Letícia Bona Travagin 

1007   Aposentadoria no contexto de Reforma 
Previdenciária: análise descritiva em 
uma instituição de ensino superior 

   Retirement in the context of the Social 
Security Reform: descriptive analysis in a 
higher education institution 

   Marluce Rodrigues Godinho, Aldo Pacheco 
Ferreira

1020  Qualidade de Vida e carga 
psicofisiológica de trabalhadores da 
produção cerâmica do Extremo Sul 
Catarinense

   Quality of Life and psychophysiological 
burden of ceramic production workers from 
the far South of Santa Catarina

   Daniela Leandro Teodoro, Willians Cassiano 
Longen

1033   Partir e ficar de famílias em território 
marcado pela mineração de urânio: 
estudo merleau-pontyano 

   The departing and staying of families at 
a territory marked by uranium mining: a 
Merleau-Pontyan study 

   Carla Eloá de Oliveira Ferraz, Samia de Carliris 
Barbosa Malhado, Patrícia Anjos Lima de 
Carvalho, Luma Costa Pereira, Edite Lago da 
Silva Sena

1046   Itinerário terapêutico de pacientes 
com obesidade atendidos em serviço 
de alta complexidade de um hospital 
universitário 

   Therapeutic itinerary of patients with obesity 
treated in high-complexity services of a 
university hospital

   Soraia Younes, Maria Lucia Frizon Rizzotto, 
Allan Cezar Faria Araújo

1061   Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
e a transformação do acolhimento na 
atenção básica

   Family Health Support Center and the 
transformation of reception in primary care

   Wellington Bruno Araujo Duarte, Tânia Maria 
Lago Falcão, Alexandre Barbosa Beltrão 

1075   O papel do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família na coordenação assistencial da 
Atenção Básica: limites e possibilidades 

   The role of Family Health Support Center in 
assistance coordination of Primary Health 
Care: limits and possibilities

   Fabiana de Oliveira Silva Sousa, Paulette 
Cavalcanti de Albuquerque, Cynthia Maria 
Barbosa do Nascimento, Luciana Camelo de 
Albuquerque, Aline Cavalcante de Lira



SUMÁRIO  |  CONTENTS

1090   Percepções de usuários e profissionais 
da saúde da família sobre o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família  

   Perceptions of users and professionals of 
the family health about the Family Health 
Support Center 

   Geovani Gurgel Aciole, Dayana Kelly Silva 
Oliveira

1102   Idosos longevos: avaliação da qualidade 
de vida no domínio da espiritualidade, 
da religiosidade e de crenças pessoais

   Long-lived elderly: assessment of quality of 
life in the field of spirituality, religiousness 
and personal beliefs

   Marília Gabrielle Santos Nunes, Márcia Carrera 
Campos Leal, Ana Paula de Oliveira Marques, 
Sarah de Souza Mendonça

1116   Sobre o cuidar e o ser cuidado na 
atenção domiciliar 

   About caring and being cared for in home 
care

   Sandra Maria Luciano Pozzoli, Luiz Carlos de 
Oliveira Cecílio

1130   O cuidado a Pessoas em Situação de 
Rua pela Rede de Atenção Psicossocial 
da Sé 

   Health care for Homeless People by the 
Network of Psychosocial Attention of Sé 

   Lívia Bustamante van Wijk, Elisabete Ferreira 
Mângia 

1143   Grupos de ouvidores de vozes: 
estratégias e enfrentamentos 

   Hearing voices groups: strategies and 
confrontations

   Luciane Prado Kantorski, Milena Hohmann 
Antonacci, Ana Paula Müller de Andrade, Mario 
Cardano, Massimiliano Minelli

1156   Circulação e consumo de drogas em 
uma penitenciária feminina: percepções 
de uma equipe de saúde prisional 

   Drug circulation and consumption in a female 
penitentiary: perceptions of a prison health 
team

   Tatiana Fraga Dalmaso, Dagmar Elisabeth 
Estermann Meyer

  ENSAIO  |  ESSAY
 
1168   O controle social no Sistema Único de 

Saúde: um olhar crítico à Resolução nº 
453/2012 

   The social control in the Unified Health 
System: a critical eye at Resolution nº 
453/2012 

   Dartel Ferrari de Lima, Lohran Anguera Lima

1177   Cuidado, integralidade e atenção 
primária: articulação essencial para 
refletir sobre o setor saúde no Brasil 

   Care, integrality and primary care: essential 
articulation to reflect on the health sector in 
Brazil

   Leonardo Carnut



REVISTA DO CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE
VOLUME 37, NÚMERO 98

RIO DE JANEIRO, JAN-FEV 2014

SUMÁRIO  |  CONTENTS

  REVISÃO  |  REVIEW

1187   Ivan Illich: da expropriação à 
desmedicalização da saúde

   Ivan Illich: from expropriation to 
demedicalization of health

   Livia Penna Tabet, Valney Claudino Sampaio 
Martins, Ana Caroline Leoncio Romano, Natan 
Monsores de Sá, Volnei Garrafa

 
1199   Fatores associados à fragilidade em 

idosos hospitalizados: uma revisão 
integrativa 

   Factors associated with frailty in hospitalized 
elderly: an integrative review

   Júlio César Guimarães Freire, Isabelle Rayanne 
Alves Pimentel da Nóbrega, Marina Carneiro 
Dutra, Luan Medeiros da Silva, Heloisa Alencar 
Duarte

1212   Revisão sistemática da eficácia e 
da segurança das terapias livres de 
interferon para hepatite C crônica em 
pacientes coinfectados com o Vírus da 
Imunodeficiência Humana

   Systematic review of the efficacy and safety 
of interferon-free therapies for chronic 
hepatitis C in patients coinfected with the 
Human Immunodeficiency Virus 

   Vinicius Lins Ferreira, Regiellen Cristina Pedrozo, 
Fernando Rodrigues Góis, Roberto Pontarolo

  RELATO DE EXPERIÊNCIA  |  CASE STUDY

1224   O processo de trabalho dos serviços de 
saúde frente a desastre de incêndio em 
casa noturna

   The work process of the health services 
regarding a nightclub fire disaster

   Cristiane Wagner, Mariane Pergher Soares, 
Bruna Skrebsky, Beatriz Unfer, Taísa Gomes 
Ferreira

  RESENHA  |  CRITICAL REVIEW

1233   Anatomia de uma epidemia: pílulas 
mágicas, drogas psiquiátricas e o 
aumento assombroso da doença mental 

     Mariana Nogueira Rangel Pande, Paulo Duarte 
de Carvalho Amarante

1236   A linha curva: o espaço e o tempo da 
desinstitucionalização 

    Déborah Karollyne Ribeiro Ramos

  AGRADECIMENTOS  |  
  ACKOWLEDGEMENT

1239    Pareceristas que atuaram em 2017

   



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 991-994, OUT-DEZ 2017

991EDITORIAL  |  EDITORIAL

DOI: 10.1590/0103-1104201711500

Saúde é democracia: ontem, hoje e 
sempre

O ANO DE 2017 TERMINA COM A MUDANÇA NA DIREÇÃO do Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde (Cebes) definida no V Simpósio Nacional, no qual saiu fortalecido o consenso de que 
bandeiras originais da entidade, como a luta pela democracia e a saúde como direito, devem 
ser retomadas. O fundamento dessa diretriz para o Cebes se justifica não só pela conjuntura 
nacional pós-golpe de 2016 que está liquidando com os direitos conquistados na Constituição 
Federal de 1988, mas pela crescente tensão entre capitalismo e democracia em escala mundial 
que aponta para o fim do capitalismo democrático, iniciado após a Segunda Guerra Mundial. 

Concordando com Streeck (2016) ao avaliar as articulações entre democracia e capitalismo 
no mundo contemporâneo, existe uma profunda crise da democracia sucumbida aos interes-
ses capitalistas. O pacto social do pós-guerra que alinhavava capitalismo com democracia e 
que mantinha os mercados domesticados ou mesmo disciplinados pela democracia está em 
ruptura, o que ocasiona a desestruturação da formação social do capitalismo democrático. 
Para o autor, na mesma medida que o capitalismo global avançou, as democracias nacionais 
recuaram invertendo a lógica até então vigente. Sob essa perspectiva, a democracia passou a 
ser dominada pelos mercados, alterando o contrato social do pós-guerra e o equilíbrio que 
se mantinha entre os interesses do capital e os interesses dos cidadãos. Como resultado, as 
democracias estão cada vez mais limitadas em sua capacidade de atuar, uma vez que não têm 
controle sobre as bases materiais do capitalismo.

O predomínio vigente do capitalismo financeiro e a insustentável e injusta concentração de 
riqueza e renda para uma parcela menor que 1% de pessoas expõem a inviabilidade do projeto 
ultraneoliberal em curso. A exclusão dos outros 99% tem consequências diretas sobre a qua-
lidade e sobre os modos de vida delas, cujas repercussões estão presentes na determinação 
social do processo saúde/doença.

O Brasil amarga tempos difíceis, e nossa democracia sucumbe aos interesses antipopulares do 
capitalismo. O golpe imposto ao País para atender especialmente aos interesses das petroleiras tem 
esvaziado as possibilidades de recuperação da economia e conduz a um destino inexorável de país 
periférico. Para isso, e como consequência, nossa democracia vem sendo mutilada com a conivência 
e participação de todos os poderes. O Congresso tem realizado alterações na Constituição – sem o 
aval do povo, destruindo direitos sociais universais básicos de cidadania – e, no meio de artimanhas 
e manobras, abre mão da soberania nacional e da própria democracia. 

Os retrocessos no campo da saúde são imensos e difíceis de serem revertidos, desde o con-
gelamento dos recursos por 20 anos, passando pelo desmonte de políticas e programas e pela 
destruição das bases das relações interfederativas, cuja intenção e cujo propósito parecem ser 
de deixar a saúde em terra arrasada.  
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Por tudo isso, o Cebes de hoje tem a clareza de que os desafios são imensos, o que amplia sua res-
ponsabilidade no sentido de enfrentar e resistir, tendo como base compromissos políticos, e como 
fonte de inspiração a sua longa e histórica luta que resultou na conquista do direito universal à 
saúde, na Constituição de 1988, e na retomada democrática em nosso País. Seremos intransigentes 
na defesa da seguridade social e do Sistema Único de Saúde (SUS) constitucional.

As repercussões das crises econômica e política sobre a saúde estão evidentes, e a situação 
de saúde se agrava na medida em que o sistema assistencial piora a cada dia. Por isso, para o 
Cebes, é fundamental compreender a saúde como direito universal de cidadania, como polí-
tica pública estratégica para o enfrentamento das ancestrais desigualdades nacionais que têm 
suas raízes na elite escravocrata aqui instalada. 

A urgência das reformas que vêm sendo realizadas assim como o perverso processo de pri-
vatização predatória por parte do grande capital já não deixam dúvidas de que o ataque ultra-
neoliberal que sofremos se dá pela estratégica importância geopolítica do Brasil. Lutaremos 
incansavelmente por um projeto de País soberano, fundado nos direitos sociais e humanos de 
cidadania, ecofeminista, antirracista, libertário, compartilhado e radicalmente democrático.

Em 2018, nos 30 anos da Constituição Cidadã, reverenciamos o espírito de mobilização 
popular ocorrido em 1988 e convocamos pela retomada da unidade das forças políticas em 
convergência pela soberania nacional, pela radicalização da democracia a serviço dos interes-
ses do povo e pela unidade latino-americana e mundial.

Finalizando, é preciso registrar que o V Simpósio Nacional do Cebes, realizado nos dias 23 
e 24 de novembro, expressou de forma consistente o seu fortalecimento e o da construção de-
mocrática interna. A participação de núcleos na organização de pré-simpósios foi fundamen-
tal para a realização de um processo participativo, confluindo para a eleição de uma diretoria 
com diversidade e representatividade. Assim, olhando para o passado e com passos firmes ao 
futuro, o Cebes se coloca no cenário político nacional. Viva o Cebes!

Ana Maria Costa
Diretora do Cebes

Lucia Souto
Presidente eleita do Cebes

Maria Lucia Frizon Rizzotto
Editora científica da ‘Saúde em Debate’ 
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Health is democracy: yesterday, today 
and always

THE YEAR 2017 ENDS WITH A CHANGE IN THE DIRECTION of the Brazilian Center for Health 
Studies (Cebes) defined in the Fifth National Symposium, in which was strengthened the con-
sensus that the entity’s original flags, such as the struggle for democracy and health as a right, 
should be resumed. The foundation of such guideline for Cebes is justified not only by the 
post-coup national conjuncture of 2016 that has been annihilating the rights conquered in the 
Federal Constitution of 1988, but by the growing tension between capitalism and democracy 
on a global scale that points to the end of democratic capitalism, initiated after World War II.

Agreeing with Streeck (2016) in assessing the articulations between democracy and capital-
ism in the contemporary world, there is a deep crisis of democracy succumbed to capitalist in-
terests. The postwar social pact that aligned capitalism with democracy and that kept markets 
domesticated or even disciplined by democracy is in disarray, which leads to the de-structur-
ing of the social formation of democratic capitalism. For the author, to the same extent that 
global capitalism has advanced, national democracies have retreated, reversing the logic that 
had been in force so far. From this perspective, democracy came to be dominated by markets, 
altering the post-war social contract and the balance that remained between the interests of 
capital and the interests of citizens. As a result, democracies are increasingly limited in their 
ability to act, since they have no control over the material bases of capitalism.

The current dominance of financial capitalism and the unsustainable and unjust con-
centration of wealth and income for a portion less than 1% of people expose the unviability 
of the underway ultraneoliberal project. The exclusion of the other 99% has direct con-
sequences on their life quality and styles, whose repercussions are present in the social 
determination of the health/disease process.

Brazil is bitter in difficult times, and our democracy succumbs to the antipopular interests 
of capitalism. The coup imposed on the country in order to satisfy especially the oil compa-
nies’ interests has emptied the possibilities of recovery of the economy and leads to an inexo-
rable destination of a peripheral country. For that, and as a consequence, our democracy has 
been mutilated with the connivance and participation of all the powers. The Congress has 
carried out changes in the Constitution – without the endorsement of the people, destroying 
basic universal social rights of citizenship – and, in the midst of tricks and maneuvers, gives 
up national sovereignty and democracy itself.

The setbacks in the field of health are immense and difficult to reverse, from the freezing 
of resources for 20 years to the dismantling of policies and programs and the destruction 
of the bases of interfederative relations, whose intention and purpose seem to be to leave 
health absolutely devastated.
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For all that, today’s Cebes has the clarity that the challenges are huge, which expands its 
responsibility in the sense of facing and resisting, having its base on political commitments, 
and as its source of inspiration its long and historic struggle that resulted in the conquest of 
the universal right to health, in the Constitution of 1988, and in the democratic recovery in 
our country. We will be intransigent in the defense of social security and of the constitutional 
SUS (Unified Health System).

The repercussions of the economic and political crises on health are evident, and the health 
situation aggravates as the healthcare system worsens every day. That’s why, for Cebes, it is fun-
damental to understand health as a universal right of citizenship, as a strategic public policy for 
confronting the ancestral national inequalities that have their roots in our enslaver elite.

The urgency of the reforms being carried out as well as the perverse process of predatory 
privatization on the part of the great capital no longer leaves doubts that the ultraneoliberal 
attack we are undergoing is due to the strategic geopolitical importance of Brazil. We will 
fight tirelessly for a sovereign country project, founded on social and human rights of citizen-
ship, ecofeminist, antiracist, libertarian, shared and radically democratic.

In 2018, in the 30 years of the Citizen Constitution, we revere the spirit of popular mobili-
zation that took place in 1988 and we call for a resumption of the unity of the political forces 
in convergence for national sovereignty, for the radicalization of democracy at the service of 
the interests of the people, and for the unity of Latin America and of the world.

Finally, it should be noted that the Fifth National Cebes Symposium, held on November 23 
and 24, consistently expressed its strengthening and the strengthening of internal democratic 
construction. The participation of nuclei in the organization of pre-symposia was fundamen-
tal for the accomplishment of a participatory process, converging for the election of a board 
with diversity and representativeness. Thus, looking at the past and firmly stepping into the 
future, Cebes places itself on the national political scene. Long live Cebes!

Ana Maria Costa
Director of Cebes

Lucia Souto
Elected president of Cebes

Maria Lucia Frizon Rizzotto
Scientific editor of ‘Saúde em Debate’
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RESUMO O objetivo deste artigo foi oferecer uma visão crítica à gestão da saúde pública via 
Organizações Sociais, entendendo-as como parte do processo de desestruturação da prote-
ção social em um contexto de reforço ao capital. O texto considera a interação entre Estado 
e capital, as críticas internacional e nacional aos Estados sociais e, sobretudo, uma série de 
problemas intrínsecos às Organizações Sociais. Metodologicamente, vale-se de revisão e or-
ganização de literatura relevante e de textos legislativos. Conclui-se que este mecanismo de 
gestão consiste em privatização da saúde pública, favorecendo a expansão do setor privado de 
saúde, em detrimento do sistema público.

PALAVRAS-CHAVE Estado. Organizações em saúde. Política. Privatização. Sistema Único de 
Saúde.

ABSTRACT The objective of this article was to offer a critical view of public health management 
through Social Organizations, understanding them as part of a larger process of dismantling 
of social protection in a context of strengthening of capital. The text considers the interaction 
between State and capital, the international and national criticism of the Social States, and 
mainly, several problems intrinsic to Social Organizations. Methodologically, it revised and or-
ganized relevant literature and legislation. It is concluded that this management mechanism is 
the privatization of public health, contributing to the expansion of the private health sector, to 
the detriment of the public system.

KEYWORDS State. Health organizations. Politics. Privatization. Unified Health System.
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Introdução

Este trabalho deriva de parte das discussões 
realizadas em pesquisa de mestrado, na qual 
se demonstrou que o próprio Estado bra-
sileiro contribui para a expansão do setor 
privado de saúde, causando a desestrutura-
ção gradual e permanente do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A gestão de unidades do SUS 
por meio de Organizações Sociais de Saúde 
(OSS) ilustra bem este argumento e, portan-
to, é o objeto de análise principal deste artigo. 
Mantendo um olhar crítico à questão, as OSS 
devem ser situadas em meio a um processo 
amplo de disputa político-econômica e de 
ataques à proteção social. 

A Reforma Gerencial do Estado de 1995, 
que inaugurou as Organizações Sociais (OS) 
no Brasil, veio na esteira de um processo 
internacional de desmonte dos grandes 
sistemas de proteção social, no qual as re-
comendações do Banco Mundial tiveram 
influência expressiva. O setor privado, fruto 
do longo histórico privatista da assistência à 
saúde no Brasil, abraçou a onda neoliberal 
‘importada’ em 1990. 

Discutir o contexto político e econômico 
no qual está inserido o SUS justifica-se pela 
necessidade de entender as contradições que 
desfiguraram o projeto cidadão desenhado 
na Constituição Federal de 1988. A fronteira 
entre o Estado e o SUS é um espaço acirrado 
de disputas que têm implicações deletérias 
ao funcionamento do sistema e, por conse-
quência, à efetivação do direito à saúde. 

A transferência de atividades de saúde 
pública para empresas do terceiro setor não 
é apenas um arranjo administrativo, mas 
se trata de uma decisão política situada em 
contexto capitalista. Ademais, de acordo 
com Santos (2017), a saúde pública brasilei-
ra, inserida na crise política atual, passa por 
uma fase de possível esgotamento do projeto 
reformista da redemocratização, que dese-
nhou o SUS. Isso demanda que se repensem 
os rumos dos movimentos da década de 1980 
e que se dedique mais atenção às relações 

entre Estado e capital. O SUS não é imune ao 
conservadorismo, classicismo e patrimonia-
lismo do Estado brasileiro. 

A literatura sobre a economia política da 
saúde tem considerado essa perspectiva. 
Ocké-Reis (2017) recuperou algumas análises 
críticas ao Estado capitalista, entendendo-o 
como um subsidiador de atividades privadas 
de saúde, e que mantém intencionalmente a 
austeridade fiscal. O autor também levantou 
a necessidade de compreensão teórica sobre 
os problemas do setor de saúde, que ultra-
passam o diagnóstico corrente da suposta 
“ineficiência” do SUS (OCKÉ-REIS, 2017, P. 368).

Mendes (2015) desconstrói o entendimen-
to vulgar de que o Estado é uma instituição 
neutra e separada do poder econômico. O 
discurso do ‘Estado autônomo’ leva ao dis-
curso da ‘crise do Estado’, ou seja, de que os 
problemas dos sistemas públicos residem 
na arquitetura de um Estado que assumiu 
muitas funções sociais, que gasta muito com 
políticas públicas, e que, por isso, tornou-se 
ineficiente. Ao contrário, a relação intrínseca 
entre Estado e poder econômico indica que a 
crise da saúde pública brasileira não é apenas 
‘do Estado’, tampouco será remediada com 
ajustes administrativos, porque é estrutural 
do modo de produção capitalista, notadamen-
te na sua fase de financeirização acentuada a 
partir dos anos 1980 (MENDES, 2015, P. 67).

Com tudo isso em vista, este artigo obje-
tiva vincular o advento das OSS no Brasil ao 
avanço do capital sobre o setor de saúde, com 
respaldo do Estado. Para isso, utilizaram-
-se revisão e organização bibliográfica sobre 
as OSS, o contexto político nacional e inter-
nacional, além de análise de alguns textos 
legislativos. Quanto ao contexto, retoma-se 
uma breve introdução sobre a constituição e 
a crítica neoliberal ao Estado e alguns pontos 
relevantes das publicações do Banco Mundial 
aplicadas à gestão da saúde na década de 
1990. Depois, passa-se à análise da Reforma 
Gerencial do Estado de 1995, de onde nasce-
ram as OSS no Brasil; e, por fim, à problemáti-
ca específica das OS na saúde pública.
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Contexto

A institucionalização de um sistema de 
saúde único, público, universal e gratuito 
foi possível graças à canalização das reivin-
dicações do movimento sanitarista para a 
Constituição Federal promulgada em 1988, 
tida como ‘Constituição cidadã’. A luta dos 
sanitaristas foi parte da luta pela redemocra-
tização do País. É historicamente relevante o 
fato de que as forças políticas de resistência 
à ditadura militar, reivindicadoras da justiça 
social e dos direitos dos cidadãos, tenham 
se deslocado para a Assembleia Nacional 
Constituinte, fazendo deste um momento 
particular e atípico da história brasileira.

A Constituição de 1988 avançou no que 
se refere à consolidação de um Estado social 
no País, com bastante atraso em relação aos 
países centrais. O documento tem como um 
de seus pontos fortes a formulação das di-
retrizes da seguridade social, presentes nos 
artigos 194 e 195. Foi a primeira Constituição 
brasileira a usar o termo ‘seguridade social’, 
que supõe o Estado como garantidor do 
direito universal a um padrão mínimo de vida, 
independentemente de contribuição prévia. 

No entanto, é importante contextuali-
zar os limites dessa passagem no Brasil. 
Concorda-se com o Behring e Boschetti (2011) 
ao afirmarem que, no Brasil, não houve uma 
reforma socialdemocrata nos moldes dos 
welfare states europeus que, apesar de se 
manterem capitalistas, assumiram um papel 
redistributivo. A seguridade social brasileira 
combinou focalização e universalização, ao 
invés de reforçar a última. Por isso, usa-se 
apenas Estado social em referência à experi-
ência brasileira. Aqui, a constituição de fato 
de um Estado de bem-estar demandaria:

[...] um processo de radicalização e ultrapassa-
gem do Estado burguês, já que elas [as refor-
mas democráticas] podem superar a si mes-
mas, considerando-se a cultura visceralmente 
antidemocrática e conservadora da burguesia 
brasileira. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, P. 151).

Disso decorrem as reações ávidas e 
rápidas das elites nacionais em relação ao 
novo sistema de proteção social brasileiro e, 
por consequência, ao SUS, já em 1990. A ten-
tativa de abraçar algumas políticas solidárias 
e de reduzir a mercadorização na provisão 
dos serviços públicos preocupou – e ainda 
preocupa – a burguesia brasileira. Como 
agravante, o contexto internacional era ab-
solutamente adverso à seguridade social. 

As discussões de Friedrich Hayek, Ludwig 
Von Mises e Milton Friedman haviam se 
materializado nas políticas dos governos de 
Margareth Thatcher (Reino Unido, 1979) 
e Ronald Reagan (Estados Unidos, 1981). A 
crise das grandes economias capitalistas nas 
décadas de 1970 e 1980, após os dois choques 
do petróleo e a elevação súbita dos juros es-
tadunidenses, foi atribuída às políticas key-
nesianas e aos ‘excessos’ dos Estados. Antes 
enaltecido pelo seu papel no desenvolvimento 
econômico, o welfare state passou a ser visto 
como uma ameaça à liberdade da iniciativa 
privada e tido como ‘inchado’, ‘ineficiente’, 
‘burocrático’, ‘rígido’, ‘irresponsável’. 

As discussões político-econômicas globais 
nos anos 1980 voltaram-se para a defesa do 
chamado Estado mínimo, cujas intenções 
foram sintetizadas por Bresser-Pereira (2009):

Para o neoliberalismo, o Estado deveria se 
tornar ‘mínimo’, e isso significava pelo me-
nos quatro coisas: primeiro, que deixasse de 
se encarregar da produção de determinados 
bens básicos relacionados com a infraestru-
tura econômica; segundo, que desmontasse o 
Estado social, ou seja, todo o sistema de pro-
teção social por meio do qual as sociedades 
modernas buscam corrigir a cegueira do mer-
cado em relação à justiça social; terceiro, que 
deixasse de induzir o investimento produtivo 
e o desenvolvimento tecnológico e científico, 
ou seja, de liderar uma estratégia nacional de 
desenvolvimento; e, quarto, que deixasse de 
regular os mercados e principalmente os mer-
cados financeiros porque seriam autorregula-
dos. (BRESSER-PEREIRA, 2009, P. 8-9)
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O Consenso de Washington, em 1989, ofi-
cializou a defesa do Estado mínimo e mudou 
o tom das recomendações internacionais do 
Banco Mundial. Concebido como um dos 
pilares da ordem regulada de Bretton Woods, 
na década de 1980, o Banco passou a ser ele-
mento fundamental de disseminação da ideo-
logia e políticas econômicas estadunidenses. 
As publicações do Banco recomendavam po-
líticas sociais consonantes com o ajuste neoli-
beral e a austeridade fiscal por ele requerida. 
Ou seja, políticas sociais residuais. Os países 
latino-americanos foram um alvo especial 
de seus ‘conselhos’ porque passavam por um 
momento de reorganização do bloco no poder 
após o fim de regimes ditatoriais.

O setor da saúde tornou-se uma pauta rele-
vante para o Banco, que passou a vislumbrar 
nele uma grande área de investimento de 
capital (RIZZOTTO, 2015). Nesse contexto, foram 
produzidos três documentos importantes 
para a discussão, são eles: ‘Brasil: novo desafio 
à saúde do adulto’ (1991); o relatório anual de 
1993, dedicado à saúde, ‘World Development 
Report 1993: Investing in Health’ (1993); e ‘A 
organização, prestação e financiamento da 
saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90’ 
(1995). A preocupação do Banco com o sistema 
de saúde brasileiro não se deu por acaso: o 
país acabava de adotar um sistema de saúde 
único, universal, público e gratuito.

Uma noção de equidade específica, e dife-
rente daquela contida nas diretrizes do SUS, 
norteia todos esses documentos. O Banco 
enaltece a equidade supondo um nivelamen-
to por baixo, ou seja, apenas os mais pobres 
deveriam ser atendidos pelo Estado porque 
não têm condições de pagar pelos serviços 
privados. Em outras palavras, direciona o 
governo para os pobres e o mercado para as 
classes de renda média e alta.

Resumidamente, as recomendações gerais 
do Banco eram: i) reorientação dos gastos 
públicos em direção à atenção básica apenas 
aos mais pobres; ii) criação de um ambien-
te regulatório que permita ao setor privado 
atuar livremente, incluindo o sistema 

privado lucrativo; iii) considerar a necessi-
dade de pagamento no setor público pelos 
usuários com renda acima de um determina-
do valor; iv) aprofundamento da descentra-
lização do sistema; v) contenção de custos, 
focalizando-os em procedimentos de alto 
‘custo-efetividade’; vi) elaboração de meca-
nismos que limitem o acesso da população 
ao sistema público; vii) limitar o governo 
federal às funções de regulação, assistência 
técnica e pesquisa (BANCO MUNDIAL, 1991, 1993, 1995). 

Em termos práticos, a efetivação dessas 
recomendações passaria por incentivos 
fiscais ao setor privado, tetos de gastos, 
redução do número de leitos e tempo de per-
manência, limitação do acesso à tecnologia, 
copagamentos, incentivos fiscais aos seguros 
privados, compra de serviços privados pelo 
Estado e, o que mais interessa reter aqui, 
a transferência de atividades para o setor 
privado (BANCO MUNDIAL, 1995).

A gestão por meio das OS é claramente um 
mecanismo de transferência de serviços do 
setor público para o setor privado; e foi intro-
duzida no Brasil justamente nesse momento 
de crítica aos sistemas de proteção social.

A Reforma do Estado de 
1995: crítica brasileira ao 
Estado social

Em 1995, logo no início do primeiro mandato 
de Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se o 
processo de Reforma Gerencial do Aparelho 
do Estado, elaborada pelo ministro Luiz 
Carlos Bresser-Pereira, à frente do Ministério 
da Administração e Reforma do Estado 
(Mare). O plano diretor da reforma defendia 
que desde que o Estado assumira o caráter 
de Estado social, a partir da democratização 
pós-ditadura, aumentaram sobremaneira as 
demandas da sociedade e as despesas com 
políticas sociais. Dada a rigidez do modelo 
burocrático, o aparelho do Estado não teria 
mais condições de operar eficientemente.
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 A chamada ‘crise do Estado’ foi definida 
como uma crise fiscal e, sobretudo, o 

esgotamento da estratégia estatizante de in-
tervenção do Estado, a qual se reveste de vá-
rias formas: o Estado do bem-estar social nos 
países desenvolvidos, a estratégia de substitui-
ção de importações no terceiro mundo, e o es-
tatismo nos países comunistas. (BRASIL, 1995, P. 11). 

Era claramente um discurso de negação 
à intervenção regulatória do Estado sobre o 
mercado.

A Constituição de 1988 foi considerada 
um agravante no processo de ‘inchaço’ do 
Estado e um retrocesso em relação à antiga 
reforma administrativa de 1967, que ame-
nizara a rigidez do Estado burocrático des-
centralizando algumas atividades estatais, e 
racionalizara a administração e a condução 
do orçamento. 

Baseado nesses princípios, o plano diretor 
propôs:

[...] Neste sentido, são inadiáveis: (1) o ajus-
tamento fiscal duradouro; (2) ‘reformas eco-
nômicas orientadas’ para o mercado, que, 
acompanhadas de uma política industrial e 
tecnológica, garantam a concorrência interna 
e criem as condições para o enfrentamento 
da competição internacional; (3) a reforma 
da previdência social; (4) ‘a inovação dos 
instrumentos de política social’, proporcio-
nando maior abrangência e promovendo me-
lhor qualidade para os serviços sociais; e (5) 
a reforma do aparelho do Estado, com vistas 
a aumentar sua ‘governança’, ou seja, sua ca-
pacidade de implementar de forma eficiente 
políticas públicas. (BRASIL, 1995, P. 11, GRIFO NOSSO).

Anos depois, Bresser-Pereira (2008) negou 
que tenha se inspirado no neoliberalismo 
para elaborar a reforma operada pelo Mare 
– ideologia que, aliás, consideraria utópica. 
Sua inspiração teria vindo da reforma geren-
cial inglesa, nascida da corrente de pensa-
mento chamada de New Public Management 

(NPM). Mais uma vez, Bresser insiste em 
afastar o neoliberalismo, afirmando que o 
NPM não estava nos planos de Margareth 
Thatcher; ela apenas aceitara um acordo 
com servidores públicos e consultores ingle-
ses que puderam dar início à reforma. Por 
fim, o ex-ministro afirmou não ter recebido 
qualquer apoio do Banco Mundial, mas do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Dentro do Brasil, os grandes apoia-
dores teriam sido os governadores e prefei-
tos de grandes cidades que necessitavam de 
maior flexibilidade para lidar com o funcio-
nalismo público.

Contudo, o discurso que justificou a 
reforma derivou das críticas internacionais 
aos welfare states dos países centrais. A 
versão brasileira da crítica, possivelmente 
aquém das expectativas dos neoliberais mais 
ferrenhos, partia do mesmo pressuposto: 
a ineficiência do Estado. Ela se aproxima 
também do discurso do Banco Mundial ao 
afirmar a necessidade de transferência de 
serviços públicos ao setor privado. 

Um dos pilares da reforma foi atribuir 
formas de propriedades diferentes a cada 
tipo de atividade realizada pelo Estado. 
Assim, seria possível transferir atividades 
antes executadas pelo Estado para um novo 
setor: ‘o setor público não estatal’, aquele 
que executa atividades de interesse público, 
mas é regulado pelo regime jurídico privado. 
Esse é o princípio básico da publicização, 
que está na origem das OS. Em 1997, o Mare 
publicou cadernos sobre a Reforma do 
Estado. O caderno intitulado ‘Organizações 
Sociais detalha o processo de publicização e 
as competências de uma OS’ (BRASIL, 1997).

A publicização foi um mecanismo estra-
tégico da reforma, dada a sua capacidade de 
enxugar as atividades desenvolvidas pelo 
Estado. O processo consiste em transferir 
atividades consideradas não exclusivas do 
Estado para o terceiro setor, o ‘setor público 
não estatal’, composto de empresas priva-
das que executam atividades de interesse 
público. O Estado limitar-se-ia ao papel de 
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regular o sistema e subsidiar financeiramen-
te as empresas contratadas. Segundo o docu-
mento, a publicização tornaria mais eficiente 
e ágil a execução das políticas públicas. 

De acordo com os formuladores da 
Reforma do Estado, as seguintes atividades 
não são exclusivamente estatais, ou seja, não 
precisam ser fornecidas pelo Estado e, portan-
to, sujeitam-se ao processo de publicização: 
educação, cultura, meio ambiente, pesquisa 
científica e, o que interessa aqui, a saúde. 

Depois de três anos discutindo no Congresso, 
com o apoio da opinião pública, o cerne do 
plano diretor foi institucionalizado pela 
Emenda Constitucional nº 19. A partir dela, a 
‘eficiência’ foi incluída como um dos princípios 
da administração pública (BRASIL, 1998A). Já a ins-
titucionalização das OS não foi discutida pela 
sociedade ou pelos Conselhos das áreas publi-
cizáveis. Elas foram criadas por uma medida 
provisória (MP nº 1.591/1997), um mecanismo 
do poder executivo, que meses depois foi oficia-
lizada pela Lei federal nº 9.637, em 15 de maio 
de 1998, na qual se definiu:

Art 1º: O Poder Executivo poderá qualificar 
como organizações sociais pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesqui-
sa científica, ao desenvolvimento tecnológico, 
à proteção e preservação do meio ambiente, 
à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos 
previstos nesta Lei. (BRASIL, 1998B, N. P.).

Como uma forma de aproximar o ‘cida-
dão-cliente’ dos serviços e de cumprir o 
suposto controle social das atividades da OS, 
ficou estabelecido na lei que 20% a 30% dos 
membros do conselho administrativo da OS 
deveriam vir da sociedade civil. Além disso, 
a entidade contratada deveria apresentar 
relatórios periódicos à entidade supervisora 
demonstrando os resultados atingidos e as 
respectivas prestações de contas. A lei rea-
firma também que a OS qualificada e contra-
tada por meio de um contrato de gestão deve 
respeitar três diretrizes: 

I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente; 
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quan-
titativos nos prazos pactuados; III - controle 
social das ações de forma transparente. (BRA-

SIL, 1998B, N. P.). 

Quanto aos contratos de gestão, instru-
mento que firma a parceria entre a OSS e o 
poder público, depois de elaborados conjun-
tamente pelo órgão supervisor e a OS, devem 
ser aprovados pelos ministros ou autorida-
des das áreas em questão. Por fim, a absor-
ção por OS de atividades desenvolvidas por 
órgãos públicos pode incluir a cessão de bens 
móveis, imóveis e recursos humanos às OS, 
que estão dispensadas de licitações e con-
cursos públicos.

Organizações Sociais de 
Saúde e ameaça ao SUS

O mecanismo de gestão da saúde por OSS di-
ficulta a implantação plena do SUS no Brasil, 
eximindo o Estado da responsabilidade de 
garantir a assistência à saúde. Esta perspec-
tiva tem sido reafirmada por pesquisado-
res e docentes defensores da saúde pública 
(ANDREAZZI; BRAVO, 2014; ANDREAZZI; BRAVO; PACHECO, 

2015; CARNEIRO JUNIOR; ELIAS, 2006; LIMA; BRAVO, 2015; 

MELO; TANAKA, 2001; PENTEADO FILHO, 1998). 
Em primeiro lugar, é possível questionar a 

constitucionalidade das OSS. A Lei Orgânica 
da Saúde (BRASIL, 1990) prevê que o SUS con-
trate organizações sem fins lucrativos em 
caráter complementar, a fim de ampliar a 
oferta de serviços quando esgotadas as insta-
lações públicas de administração direta. As 
OSS, entretanto, não são complementares, 
e sim substitutivas da gestão estatal, que é 
afastada da atividade em questão após a ce-
lebração do contrato de gestão. A suposta 
parceria entre o Estado e a OSS na verdade 
trata-se de uma transferência de atividades 
e recursos do público para o privado. É uma 
privatização disfarçada de parceria. 

Como são reguladas pelo direito privado, 
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as OSS têm autonomia de processos e dis-
pensa de licitação, contratam seus funcio-
nários por meio da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e não estão submetidas 
aos tribunais de contas públicas; contudo 
recebem dinheiro público. Além da con-
tradição mais evidente – recebem dinhei-
ro público, mas operam em condições de 
mercado – há indícios de outros problemas, 
dentre os quais se destaca a alta rotatividade 
dos contratos de trabalho e a “quarteiriza-
ção”, que ocorre quando a OSS subcontrata 
outra empresa privada para realizar ativida-
des-meio, mecanismo que lhes é permitido 
(ANDREAZZI; BRAVO, 2014, P. 507). Como são entida-
des sem fins lucrativos, também estão isentas 
do pagamento de imposto de renda e das 
contribuições sociais (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido  – CSLL, Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – 
Cofins e Contribuição Patronal).

A transferência de servidores públi-
cos para as OSS é um ponto especialmente 
problemático porque pode envolver afasta-
mento de um cargo adquirido por concurso 
público. Isso conflita com um dos eixos da 
Lei Orgânica da Saúde, expresso no art. 27., 
que é a formação e valorização dos recursos 
humanos do sistema (BRASIL, 1990). Na prática, 
cada estado e município tem autonomia para 
elaborar legislação que dispõe sobre as OSS 
e definir como o poder executivo deve pro-
ceder com a transferência dos servidores. 
O estado de São Paulo, o primeiro a legislar 
sobre as OSS, seguiu os termos gerais da Lei 
federal nº 9.637/98.

Artigo 16 - Fica facultado ao Poder Executivo o 
afastamento de servidor para as organizações 
sociais, com ônus para a origem. §1º- Não será 
incorporada aos vencimentos ou à remunera-
ção de origem do servidor afastado qualquer 
vantagem pecuniária que vier a ser paga pela 
organização social. §2º - Não será permitido 
o pagamento de vantagem pecuniária perma-
nente por organização social a servidor afas-
tado com recursos provenientes do contrato 

de gestão, ressalvada a hipótese de adicional 
relativo ao exercício de função temporária de 
direção e assessoria. (SÃO PAULO, 1998, P. 2).

Outro problema grave está no fato de que 
por trás de algumas OSS estão grandes em-
presas do setor de saúde. O Sírio Libanês, 
com unidades em São Paulo e Brasília, que 
atende clientes de dezenas de planos de 
saúde, mantém uma instituição de respon-
sabilidade social qualificada como OSS, o 
Instituto de Responsabilidade Social Sírio-
Libanês (IRSSL). O Instituto é qualificado 
como OSS pelo estado de São Paulo e pela 
capital, gerindo cinco estabelecimentos de 
saúde, incluindo hospitais importantes. 

A Rede D’Or São Luiz, presente em quatro 
estados e responsável pelos luxuosos hos-
pitais Copa D’Or e Barra D’Or no Rio de 
Janeiro, entre outros, também mantém uma 
OSS, o Instituto D’Or, gestor do Hospital 
Estadual da Criança. 

Além de OSS derivadas de empresas 
antigas e consolidadas no ramo da saúde, 
a proliferação desse mecanismo tem feito 
surgir empresas especializadas em gerir 
contratos de gestão como OSS. Um exemplo 
disso é o Instituto de Atenção Básica e 
Avançada à Saúde (Iabas), fundado em 2008, 
que já conta com cerca de 8.000 funcioná-
rios e é responsável por 69 serviços de saúde 
apenas no município de São Paulo, segundo 
informações contidas no site da empresa.

Vale lembrar que a Lei complementar 
1.131, de 2010, do estado de São Paulo, permi-
tiu aos hospitais estaduais geridos por OSS a 
possibilidade de utilizarem até 25% das suas 
instalações para atendimentos privados, com 
ou sem plano de saúde (ANDREAZZI; BRAVO, 2014). 
Felizmente, essa decisão foi considerada in-
constitucional pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-SP). Contudo, vê-se 
como os estados e municípios têm flexibili-
dade para legislar sobre as OSS. Nesse caso, 
tratar-se-ia de instalações de saúde públicas, 
com investimento do Estado, usadas para 
atendimentos privados mediante pagamento 
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do usuário ou plano de saúde. Não há garan-
tias de que uma decisão como essa não seja 
tomada em outras localidades.

Este ponto leva a outro. Não há garantia 
de que uma entidade privada, mesmo sem 
fins lucrativos, tenha algum interesse social-
mente justo pela saúde pública. Como elas 
são autônomas para administrarem os recur-
sos humanos e financeiros, estão sujeitas a 
favorecimentos pessoais e comportamentos 
patrimonialistas. Elas podem, por exemplo, 
oferecer salários exorbitantes a diretores 
e muito baixos aos enfermeiros – lembran-
do, com dinheiro público. A privatização do 
sistema de saúde precariza os termos de tra-
balho e fere um dos eixos estruturais do SUS, 
a valorização dos seus recursos humanos.

Como devem atingir metas de resultados, 
mas não devem explicações sobre os pro-
cessos, não é impossível que essas entidades 
fraudem relatórios, a fim de justificar os re-
cursos arrecadados. Andreazzi e Bravo (2014) 
relatam que no Distrito Federal o Ministério 
Público identificou ilegalidades, como falta 
de planilhas de custo, improbidade admi-
nistrativa, pendências com o Tribunal de 
Contas e, inclusive, salários muito altos a di-
retores. Em 2016, o jornal ‘O Globo’ veiculou 
a notícia de que oito OSS que operavam na 
cidade do Rio de Janeiro eram investigadas 
por suspeita de irregularidades que incluíam 
desvios de recursos públicos e superfatura-
mento de compras. Nesse caso, o Tribunal de 
Contas afirmava que o principal problema 
seria justamente a fragilidade da fiscalização 
dos contratos de gestão (O GLOBO, 2016).

Argumenta-se que o Estado deve supervi-
sionar as atividades das OS, mas a fiscaliza-
ção é realmente frágil. Embora a legislação 
nacional sobre as OSS preveja o envio de 
relatórios periódicos às entidades estatais de 
controle, os detalhes desse acordo ficam por 
conta do contrato de gestão. Como foi dito, 
há muita flexibilidade nas decisões legais 
sobre as OSS. Os contratos de gestão variam 
entre os estados e municípios, ou seja, não há 
um padrão nacional de fiscalização. 

Carneiro Júnior e Elias (2006) analisaram 
os métodos de controle de duas OS em São 
Paulo, detectando o descumprimento da lei: 
em entrevista, um deputado estadual afirmou 
que as OSS deveriam encaminhar um rela-
tório para a comissão reguladora, mas não 
o fazem. Pahim (2009) investigou contratos 
com OSS e similares no estado de São Paulo 
e concluiu que o governo estadual paulista 
não conseguiu estabelecer uma lógica de 
fiscalização dos resultados e parâmetros 
de avaliação. Andreazzi e Bravo (2014, P. 506) 

citam uma auditoria técnica do Tribunal de 
Contas do município de São Paulo, na qual 
consta que a prefeitura não teve controle do 
dinheiro enviado às empresas em 2009: mais 
de 1,4 bilhão de reais. Cunha (2016), com base 
em 30 contratos firmados com a prefeitura 
de São Paulo entre 2006 e 2014, concluiu que 
o discurso sobre fiscalização soava eficaz 
nos textos, mas o acompanhamento efetivo 
ainda não estava consolidado.

Por englobar várias das questões proble-
máticas citadas, sobressai o estudo coor-
denado pela professora Maria Inês Bravo, 
em 2015, no município do Rio de Janeiro. 
Envolvendo pesquisadores da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o projeto Novas Articulações entre 
o Público e o Privado no Sistema de Saúde 
Brasileiro: O Caso do Município do Rio de 
Janeiro teve como um de seus objetivos es-
pecíficos o entendimento da privatização da 
rede de saúde carioca por meio de OS. 

Quanto aos resultados publicados em 
Lima e Bravo (2015), destacam-se: i) entre 
2009 e 2013, a prefeitura do Rio celebrou 
contratos com 14 OSS que somam aproxima-
damente R$ 4 bilhões; ii) há grandes volumes 
de recursos concentrados em poucas em-
presas, com destaque para a empresa Iabas; 
iii) gastos excessivos em algumas unida-
des de saúde geridas por OSS, em relação a 
outras unidades de administração direta da 
Secretaria Municipal; e, iv) irregularidades, 
como salários exorbitantes a diretores das 
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empresas, inconsistências no processo de 
qualificação de empresas como OSS, além de 
superfaturamento em orçamentos de servi-
ços e remédios.

Outra contribuição da pesquisa foi a ela-
boração de uma tipologia das OSS do Rio de 
Janeiro, ratificando que esse modelo tem 
sido interessante para empresas antigas no 
setor de saúde, para grupos empresariais e 
para empresas que nasceram especificamen-
te para atuar como OS. Segundo os autores, 
há cinco tipos de OS atuando no Rio:

1) Orgãos públicos como Fundações de Apoio 
ou mantenedoras que atuam também como 
OS [...]; 2) Entidades filantrópicas de saúde 
tradicionais que se diversificam para também 
atuar como OS [...]; 3) Organizações não go-
vernamentais que se constituem no período 
neoliberal para ocupar espaços de execução de 
políticas públicas, em geral de assistência so-
cial, de combate a pobreza, a violência urbana 
e aproveitam oportunidades abertas pelo setor 
de saúde com as OS [...]; 4) Organizações não 
governamentais que se criam especificamente 
para atuarem como OS [...]; 5) Entidades sem 
fins lucrativos ligadas a grupos empresariais 
que também aproveitam oportunidades aber-
tas pelo setor de saúde com as OS, integrando 
o conjunto de empresas do grupo. (ANDREAZZI; 

BRAVO; PACHECO, 2015, P. 65).

Tendo essas considerações em vista, o 
modelo de OSS parece não contribuir para 
o controle social e estatal do sistema de 
saúde, como foi defendido na reforma de 
1995. Também não se pode supor que os 
mecanismos de mercado atuem como de-
mocratizantes das políticas públicas. As 
instituições carregam traços da formação 
social e política da sociedade em questão. O 
segmento privado de saúde consolidou-se 
durante o regime militar, no sistema conhe-
cido como ‘medicina previdenciária’, e man-
teve-se forte mesmo após a promulgação da 
Constituição de 1988. A saúde no Brasil tem 
um forte caráter privatista.

Quando o Estado transfere serviços a em-
presas do setor privado de saúde, as elites 
associadas a este setor ganham espaço de 
intervenção nas decisões públicas, refor-
çando práticas clientelistas. Caso se queira 
construir um processo decisório democráti-
co e, por conseguinte, uma política de saúde 
inclusiva, é necessário prezar pela integrida-
de e pelo controle popular das instituições 
estatais. Arretche (1997) expressa essa ideia:

[...] Neste sentido, não há uma relação ne-
cessária entre descentralização e redução do 
clientelismo: este pode ocorrer em qualquer 
escala de operações. Na verdade, a redu-
ção do clientelismo supõe a construção de 
instituições que garantam a capacidade de 
enforcement do governo e a capacidade de 
controle dos cidadãos sobre as ações deste 
último. (ARRETCHE, 1997, P. 149).

A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 
foi um incentivo a mais para estados e prefei-
turas adotarem o modelo de OSS, ao limitar 
as despesas com recursos humanos a 50% da 
receita corrente líquida para a União e a 60% 
para estados e municípios. Ela é um mecanis-
mo importante para sustentar ajustes fiscais 
recessivos e, portanto, afeta diretamente a 
execução das políticas sociais. Nos últimos 
anos, sobretudo a partir de 2014, o discurso 
de austeridade fiscal tem tido protagonismo 
nas campanhas eleitorais de todos os níveis 
de governo. Esse contexto pede que os pes-
quisadores e gestores da saúde pública dedi-
quem mais atenção à privatização disfarçada 
da saúde, em especial para as OSS, que é um 
mecanismo de implantação rápida. 

Embora haja uma compreensão global 
do problema, ainda resta esmiuçá-lo, o que 
demanda investigações atualizadas em nível 
estadual e municipal. Além da necessidade 
de preencher as lacunas na compreensão 
sobre o processo de privatização via OS nos 
estados e municípios, a conjuntura recente 
exige resistência ao avanço do capital na 
saúde pública, visto que se atravessa um 
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período intenso de austeridade fiscal, leni-
ência para com o conglomerado econômico 
da saúde e desmonte deliberado do SUS. 

A produção do conhecimento acerca do 
problema e suas relações com o modo de 
produção é fundamental, mas não suficiente. 
Ocké-Reis (2017) acertadamente coloca os de-
safios estratégicos, políticos e programáticos 
ao lado do desafio teórico. Isso significa or-
ganizar formas de ação sobre e nos sistemas, 
envolvendo reformas – no sentido redis-
tributivo do termo – na regulação do setor 
privado, a ampliação do financiamento do 
SUS e, indispensavelmente, a reconstrução 
da base social de apoio à saúde pública, e sua 
respectiva representação parlamentar.

Conclusões

O modelo de gestão da saúde pública por 
meio das OSS, longe de ser apenas um 
recurso administrativo, responde a um pro-
cesso maior e internacional de desmonte dos 
sistemas de proteção social. Trata-se de uma 
forma de privatização e expansão do setor 
privado de saúde respaldada pelo próprio 
Estado brasileiro e seus níveis de governo. 
Aqui, consideram-se as OSS como elementos 
do setor privado, apesar da sua classifica-
ção oficial como ‘setor público não estatal’ 
porque elas são reguladas pelo direito 
privado e estão isentas das obrigações apli-
cáveis às instituições públicas.

Embora o ex-ministro Bresser-Pereira 

(2008) negue a associação entre a Reforma 
do Aparelho do Estado, de 1995, e as reco-
mendações do Banco Mundial, o processo 
de publicização atende a elas ao diminuir o 
papel do Estado na gestão da saúde e trans-
ferir atividades ao setor privado. Ainda que 
não tenha havido apoio direto, o modelo de 
gestão da saúde por meio das OS é compatí-
vel com a sugestão do Banco quanto a trans-
ferir um volume maior da assistência à saúde 
ao setor privado e a reduzir o papel do Estado 
à regulação do sistema. Ademais, a Reforma 
de 1995 e as considerações do Banco partem 
do mesmo diagnóstico: a ‘ineficiência’ do 
Estado social.

O problema de desmonte do SUS é de 
caráter político, e, portanto, a solução não 
virá de ajustes administrativos pontuais 
acompanhados de políticas econômicas 
restritivas. A questão sine qua non reside 
na maneira pela qual se faz política no 
Brasil, nos lobbies, no voto mercantilizado, 
nos interesses econômicos perversos das 
elites e das coalizões nos três poderes. Não 
há muitas possibilidades de efetivação da 
seguridade social em geral, e do SUS em 
particular, sem que haja reestruturações 
basais, democráticas e redistributivas, na 
política e na economia. Caso contrário, o 
elemento de disputa entre o público e o 
privado permanecerá manifestando-se em 
forma de captura do Estado pelo mercado, 
o que, no caso do setor de saúde pública 
brasileiro, corrobora a desestruturação 
gradual e permanente do SUS. s
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RESUMO Visando a analisar o perfil sociodemográfico, de trabalho e saúde dos aposentados de 
uma universidade pública, foi realizado um estudo de coorte através de análise retrospectiva 
de dados dos aposentados. A maioria aposentou-se por idade ou tempo de serviço e apre-
sentava boas condições de trabalho, saúde e boa capacidade para o trabalho. As condições 
favoráveis para a manutenção da vida ativa no trabalho desses indivíduos podem servir como 
exemplo para outras categorias profissionais no País. Sugere-se, então, pensar na Reforma 
Previdenciária junto a ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, para prevenir o 
adoecimento, a perda da capacidade para o trabalho e as aposentadorias precoces.

PALAVRAS-CHAVE Saúde do trabalhador. Aposentadoria. Setor público. Previdência social.

ABSTRACT In order to analyze the sociodemographic, work and health profile of the retirees of 
a public university, a cohort study was carried out through a retrospective data analysis of the 
retirees. The majority retired by age or time of service and presented good working conditions, 
health and good work ability. The favorable conditions for the maintenance of the active life in 
the work of these individuals can serve as an example for other professional categories in the 
Country. It is suggested, then, to think about the Social Security Reform along with actions of 
prevention of diseases and health promotion to prevent the illness, the loss of work ability and 
early retirements.

KEYWORDS Occupational health. Retirement. Public sector. Social security.
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Introdução

Nas últimas décadas, o mundo vem passando 
por um processo de envelhecimento popu-
lacional, resultado do maior crescimento da 
população idosa quando comparado ao dos 
demais grupos etários (FREIRE; MENDONÇA; COSTA, 

2012). Nesse contexto, o Japão é exemplar 
das sociedades em processo de envelheci-
mento no que diz respeito à longevidade e à 
proporção de idosos na população (AKIYAMA, 

2015). Estima-se que, em 2030, um terço da 
população japonesa terá idade superior a 65 
anos, sendo que 20% terão 75 anos de idade 
ou mais (AKIYAMA, 2015). Já no Brasil, o número 
de idosos (≥ 60 anos de idade) passou de 3 
milhões, em 1960, para 7 milhões, em 1975, e 
14 milhões em 2002 (um aumento de 500% 
em quarenta anos), e estima-se que alcança-
rá 32 milhões em 2020 (LIMA-COSTA; VERAS, 2003).

Embora essa seja uma situação global, os 
impactos social e econômico desse processo 
se dão de maneiras diferentes nos países de-
senvolvidos e naqueles em desenvolvimento, 
como o Brasil. O fato é que, nos países menos 
desenvolvidos, o contingente de pessoas 
prestes a envelhecer, dadas as reduções das 
taxas de mortalidade, é proporcionalmente 
maior quando comparado com o contingente 
disponível no início do século. Com a baixa 
real da fecundidade, a tendência é de haver 
transformações significativas na estrutura 
etária desses países, em tempo relativamente 
curto, sem que as conquistas sociais tenham 
se processado devidamente para a maioria 
da população, ou seja, sem que tenha havido 
uma real melhoria das condições de vida de 
uma grande parcela dessas populações (BARILE 

ET AL., 2012; YORKSTON; BOURGEOIS; BAYLOR, 2010).
Considerando esse quadro, principalmen-

te nos países em desenvolvimento, os gover-
nos estão estudando estratégias para evitar 
as aposentadorias precoces e prolongar a 
vida ativa, aumentando a idade para aposen-
tadoria (ROBROEK ET AL., 2013). O Governo brasi-
leiro, preocupado com as mudanças no perfil 
demográfico e diante da crise financeira que 

o País tem vivenciado, tem provocado dis-
cussões sobre o que vem sendo denominado 
de ‘Reforma da Previdência’. Essa Reforma, 
oficializada através da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC 287), está em tramita-
ção no Congresso e, se for aprovada, tal como 
apresentada, trará importantes modificações 
na previdência social, tais como: aumento 
da idade de aposentadoria voluntária para 
65 anos, tanto para homens quanto para 
mulheres; o tempo mínimo de contribuição 
passará de 15 para 25 anos, sem que seja 
garantido o benefício completo, pois o tra-
balhador receberá apenas 76% do benefício, 
e, caso queira receber o benefício integral, 
deverá contribuir por 49 anos; aqueles que 
possuíam tempo de contribuição diferen-
ciado, como agricultores familiares e pro-
fessores, passarão a seguir a mesma regra 
de idade dos demais segurados; a pensão 
por morte passará de integral para 60% do 
benefício e mais 10% para cada dependente; 
não será mais permitido receber aposenta-
doria e pensão simultaneamente; e, ainda, 
como se não bastasse, a idade mínima de 65 
anos poderá ser ampliada sem aviso prévio, 
de acordo com o aumento da expectativa de 
vida da população brasileira.

No entanto, é difícil se pensar em Reforma 
Previdenciária e saúde do trabalhador como 
temas díspares, pois, para que seja prolon-
gado o tempo de contribuição e elevada a 
idade para aposentadoria, primeiramente, é 
necessário investir em melhores condições 
de trabalho e saúde para os trabalhadores, 
a fim de que eles possam permanecer no 
mercado de trabalho saudáveis e com sa-
tisfação. Akiyama (2015) relata que, se forem 
promovidas as condições certas, os idosos 
podem continuar a fazer parte da população 
ativa mesmo em sua velhice. Sendo assim, é 
importante analisar estudos que discutam as 
condições favoráveis para manter a capaci-
dade para o trabalho dos indivíduos, a fim de 
promover ações de manutenção ou de pre-
venção de sua perda. 

Um estudo de coorte, realizado com uma 
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amostra representativa da população traba-
lhadora da Dinamarca, mostrou a importân-
cia de se avaliar a capacidade para o trabalho 
no sentido de prever os casos de absenteísmo 
por doença em longo prazo e aposentadoria 
precoce. Esse achado mostrou que a capaci-
dade para o trabalho é um parâmetro viável 
para medir a capacidade das pessoas de con-
tinuar a fazer parte da força ativa de trabalho 
(SELL, 2009). Moura et al. (2013) destacam, ainda, 
que a promoção da capacidade funcional dos 
trabalhadores, ao longo dos anos das ativi-
dades laborais, pode contribuir para a quali-
dade de vida na aposentadoria, com redução 
dos custos para manutenção da saúde dos 
idosos.

No entanto, no Brasil, há um complica-
dor importante relacionado ao fato de que 
não existia no País um sistema nacional que 
consolidasse informações sobre a saúde do 
servidor público, o que dificultava avaliar 
o perfil epidemiológico dessa categoria e 
inibia a elaboração de projetos de promoção 
da saúde de maior abrangência. Além disso, 
as estatísticas oficiais dos acidentes e das 
doenças associadas ao trabalho, fornecidas 
pela previdência social, eliminam da conta-
gem todos os funcionários públicos estatu-
tários civis e militares vinculados à União, 
aos estados e aos municípios, dificultando, 
portanto, as ações de prevenção de agravos e 
promoção da saúde para esse grupo de traba-
lhadores (CARNEIRO, 2006).

Segundo Carneiro (2006), os estudos na 
área pública brasileira têm possibilitado co-
nhecer as condições de vida e de trabalho 
a que estão expostos os servidores públi-
cos, a fim de analisar mais profundamente 
a relação saúde e trabalho. Integram parte 
do grupo de servidores públicos os quadros 
de servidores das universidades públicas 
compostos pelos docentes e os Técnico-
Administrativos em Educação (TAEs). 
Ressalta-se que a categoria dos TAEs pode 
ser de grande relevância científica na área da 
Saúde do Trabalhador, uma vez que engloba 
uma grande variedade de cargos dentro das 

diversas áreas de formação/atuação, abar-
cando cargos de níveis de escolaridade que 
vão desde a educação básica até o nível supe-
rior, mas, ainda assim, essa é uma população 
ainda pouco estudada.

Por essa razão, em 2012, foi iniciado um 
estudo de coorte com servidores TAEs de 
uma universidade pública federal, a fim de 
analisar sua capacidade para o trabalho e os 
fatores associados. Tal estudo mostrou que 
a maioria dos trabalhadores possuía condi-
ções de trabalho, de saúde e hábitos de vida 
favoráveis associados a uma alta taxa de boa 
ou ótima capacidade para o trabalho. No 
entanto, para mostrar se de fato esse quadro 
representava a realidade dessa população, 
uma das maneiras consideradas foi verifi-
car, ao longo do tempo, quais indivíduos se 
aposentaram, o tipo de aposentadoria (por 
invalidez ou por tempo de serviço) e quais 
as características daqueles aposentados 
(GODINHO ET AL., 2016). 

Com vistas a atender ao propósito desta 
investigação, buscou-se, portanto, ana-
lisar o perfil sociodemográfico, de tra-
balho e de saúde dos TAEs aposentados 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) diante do contexto atual de Reforma 
Previdenciária.

Métodos

O presente estudo foi desenvolvido por 
meio de um estudo de coorte realizado 
com a população de TAEs da UFJF. A po-
pulação alvo foi composta por TAEs apo-
sentados e a população de estudo pelos 
trabalhadores que se aposentaram no 
período de seguimento de quatro anos, 
compreendido entre os anos 2012/2013 
a 2016/2017. Os dados foram coletados a 
partir dos registros do banco de dados da-
queles servidores que participaram do es-
tudo-base, em 2012/2013, e que, de acordo 
com os registros do vínculo com a univer-
sidade, aposentaram-se no período citado. 
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Para caracterizar o perfil sociodemográ-
fico dos servidores, foram analisadas as va-
riáveis sexo, estado civil, cor, escolaridade 
e número de filhos; o perfil de trabalho foi 
apresentado pelas variáveis: idade com que 
começou a trabalhar, número de empregos, 
carga horária semanal, idade da aposentado-
ria, tempo de serviço total, tempo de serviço 
na UFJF, trabalho noturno, estresse no tra-
balho (demanda-controle) e apoio social no 
trabalho; já o perfil de saúde foi caracteri-
zado pelas variáveis: ocorrência de sinais e 
sintomas de depressão, nível de atividade 
física, capacidade para o trabalho e, dentro 
deste último, o prognóstico próprio da ca-
pacidade para o trabalho. Para avaliar estas 
cinco últimas variáveis, foram utilizados 
instrumentos traduzidos, adaptados, testa-
dos e validados para o Brasil (ALVES ET AL., 2004; 

KROENKE; SPITZER; WILLIAMS, 2001; MATSUDO ET AL., 2001; 

SANTOS ET AL., 2013).

Para avaliar o estresse e o apoio social 
no trabalho, foi utilizada a escala Sueca 
Demanda-Controle-Apoio Social no 
Trabalho (DCS) (ALVES ET AL., 2004). A ava-
liação da ocorrência de sinais e sintomas 
de depressão foi realizada com a ajuda do 
Questionário sobre a Saúde do Paciente 
(PHQ-9), que consiste em um instrumento 
geral para rastreamento, diagnóstico, mo-
nitoramento e mensuração da severidade 
da depressão (KROENKE; SPITZER; WILLIAMS, 2001). O 
nível de atividade física foi avaliado através 
do Questionário Internacional de Atividade 
Física (Ipaq curto), que mede a atividade 
física relacionada à saúde na população. O 
Ipaq envolve quatro domínios de atividade 
física: relacionada ao trabalho, transpor-
te, trabalho em casa e tempo de atividades 
de lazer. Esse questionário também inclui 
questões sobre tempo gasto sentado como 
um indicador de comportamento sedentá-
rio (SEGHETTO; PICCOLI, 2012). Por fim, foi avaliada 
a capacidade para o trabalho por meio do 
Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), 

instrumento desenvolvido por pesquisa-
dores finlandeses, no qual a mensuração é 
baseada na autopercepção do trabalhador. 
O ICT foi previamente traduzido e adaptado 
para o Brasil por pesquisadores de univer-
sidades do estado de São Paulo e, posterior-
mente, foi validado por um estudo realizado 
com trabalhadores de uma companhia elé-
trica também no estado de São Paulo, Brasil 
(MARTINEZ ET AL., 2009; TUOMI ET AL., 2005).

A análise dos dados foi realizada por 
meio do software Statistical Package for 
the Social Sciences®, através de estatística 
descritiva e inferencial. O estudo foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola Nacional de Saúde Pública (CEP/
Ensp) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob 
os números de parecer 1.574.457 e 1.673.735, 
respectivamente.

Resultados

Dos 833 servidores que compuseram a 
coorte, acompanhada desde 2012/2013, 88 
aposentaram-se até fevereiro de 2017, sendo 
que, destes, apenas quatro (4,5%) aposenta-
ram-se por invalidez, comparados aos 95,5% 
restantes que se aposentaram voluntaria-
mente. Vale ressaltar que, em 2012/2013, do 
total de servidores participantes do estudo, 
16,6% apresentavam capacidade para o tra-
balho baixa ou moderada. Os dados apre-
sentados na tabela 1 denotam que estes 
aposentados são compostos, em sua maioria, 
por indivíduos do sexo masculino (52,9%), 
casados (62,1%), da cor branca (65,5%), com 
nível de escolaridade universitário ou mais 
(61,2%), média de 2,08 filhos, variando de 
01 a 05 (DP= 0,87), sendo que a maioria dos 
servidores que tinham filhos possuía até dois 
filhos (54,7%). Vale ressaltar que 27,9% dos 
servidores não tinham filhos.
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Tabela 1. Características sociodemográficas, do trabalho e de saúde dos trabalhadores técnico-administrativos em 
educação da UFJF

Variáveis
Total

Tipo de aposentadoria

Por tempo de serviço Por invalidez p valor

n % n % n %

Sexo 0,364

Feminino 41 47,1 40 97,6 01 2,4

Masculino 46 52,9 43 93,5 03 6,5

Estado civil 0,585

Casados 54 62,1 51 94,4 03 5,6

Não casados 33 37,9 32 97,0 01 3,0

Cor/raça 0,504

Brancos 57 65,5 55 96,5 02 3,5

Não brancos 30 34,5 28 93,3 02 6,7

Escolaridade 0,638

Universitário ou mais 52 61,2 50 96,2 02 3,8

Até ensino médio 33 38,8 31 93,9 02 6,1

Filhos 0,588

Nenhum 24 27,9 23 95,8 01 4,2

Até 2 47 54,7 44 93,6 03 6,4

3 ou mais 15 17,4 15 100 00 0,0

Idade início do trabalho 0,866

>18 anos 46 54,1 44 95,7 02 4,3

< 18 anos 39 45,9 37 94,9 02 5,1

Número de empregos 0,004

Um 80 90,9 78 97,5 02 2,5

Dois ou mais 08 9,1 06 75,0 02 25,0

Carga horária semanal 0,676

≤ 40 horas 67 82,7 64 95,5 03 4,5

> 40 horas 14 17,3 13 92,9 01 7,1

Idade da aposentadoria 0,233

Até 60 anos 62 74,7 58 93,5 04 6,5

Mais de 60 anos 21 25,3 21 100 00 0,0

Tempo de trabalho total 0,910

< 30 anos 02 2,5 02 100 00 0,0

31 a 40 anos 38 46,9 36 94,7 02 5,3

41 a 50 anos 34 42 32 94,1 02 5,9

> 50 anos 07 8,6 07 100 00 0,0

Tempo de trabalho na UFJF 0,003

< 15 anos 02 2,3 01 50,0 01 50,0

21 a 30 a 25 28,4 23 92,0 02 8,0

> 30 anos 61 69,3 60 98,4 01 1,6

Trabalho à noite 0,613

Sim 05 5,7 05 100 00 0,0

Não 82 94,3 78 95,1 04 4,9
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Fonte: Elaboração própria.

Modelo demanda-controle 0,809

Baixa exigência 40 46,5 38 95,0 02 5,0

Trabalho ativo 07 8,1 07 100 00 0,0

Trabalho passivo 31 36,0 29 93,5 02 6,5

Alta exigência 08 9,3 08 100 00 0,0

Apoio Social no Trabalho 0,818

Baixo 18 20,5 17 94,4 01 5,6

Alto 70 79,5 67 95,7 03 4,3

Sinais e sintomas de depressão 0,580

Ausente 82 93,2 95,1 92,9 04 4,9

Presente 06 6,8 100 7,1 00 0,0

Atividade Física 0,878

Ativo/muito ativo 50 56,8 48 96,0 02 4,0

Pouco ativo 24 27,3 23 95,8 01 4,2

Sedentário 14 15,9 13 92,9 01 7,1

Capacidade para o Trabalho 0,657

Ótima 20 23 20 100 00 0,0

Boa 46 52,9 43 93,5 03 6,5

Moderada 17 19,5 16 94,1 01 5,9

Baixa 04 4,6 04 100 00 0,0

Prognóstico próprio da capacidade para o trabalho 0,559

É improvável 03 3,4 03 100 00 0,0

Não estou certo 24 27,3 22 91,7 02 8,3

Bastante provável 61 69,3 59 96,7 02 3,3

Tabela 1. (cont.)

Quanto aos aspectos relacionados ao tra-
balho, foi encontrado que a maioria dos in-
divíduos aposentados começou a trabalhar 
depois de completar 18 anos (54,1%) e que 
se aposentou com idade inferior a 60 anos 
(74,7%). Desde que começaram a trabalhar, e 
até se aposentarem, 46,9% trabalharam de 31 
a 40 anos, sendo que, na UFJF, a maioria tra-
balhou 30 anos ou mais (69,3%). Antes de se 
aposentar, a maioria dos servidores possuía 
apenas um emprego (90,9%), trabalhava até 
40 horas semanais (82,7%), não trabalhava 
em trabalho de turno noturno (94,3%), apre-
sentava trabalho de baixa exigência (46,5%) 
e alto apoio social no trabalho (79,5%).

Pode-se observar na tabela 2 que a média 
de idade com que os servidores começaram 
a trabalhar foi de 17 anos, variando de 06 a 
27 anos (DP= 4,65); a idade média de aposen-
tadoria foi de 58,2 anos, variando de 50 a 74 
anos (DP= 4,48); a média de tempo de serviço, 
desde que começaram a trabalhar até a apo-
sentadoria, foi de 41,2 anos, variando entre 
27 e 61 anos (DP= 6,32), sendo que, especifi-
camente na UFJF, o tempo de serviço médio 
foi de 31 anos, variando de 08 a 40 anos (DP= 
4,94); a carga horária semanal variou entre 
20 e 70 horas semanais, com uma média de 
37,2 horas (DP= 8,46).
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Com relação aos aspectos relacionados à 
saúde, a maioria dos indivíduos não apresen-
tava sinais e sintomas de depressão (93,2%); 
56,8% foram classificados como ativos ou 
muito ativos no que diz respeito ao nível 
de atividade física; e 52,9% apresentaram 
boa capacidade para o trabalho. Quanto ao 
prognóstico próprio da capacidade para o 
trabalho, foi realizada a seguinte pergunta: 
‘Considerando sua saúde, você acha que será 
capaz, daqui a 2 anos, de fazer seu trabalho 
atual?’. Foram oferecidas três opções de 
respostas: ‘É improvável’, ‘Não estou muito 
certo’ ou ‘Bastante provável’. Dos 88 indiví-
duos aposentados, a maioria respondeu que 
seria ‘Bastante provável’ (69,3%). 

Ao analisar, especificamente, os quatro 
servidores que se aposentaram por invali-
dez, pode-se perceber que eles eram, em 
sua maioria, homens (75%), casados (75%), 
possuíam até 02 filhos (75%), trabalhavam 
40 horas semanais ou menos (75%), apo-
sentaram-se antes de completar 60 anos de 
idade (100%), trabalharam de 20 a 30 anos 
na UFJF (50%), não trabalhavam à noite 
(100%), possuíam alto apoio social no tra-
balho (75%), não apresentavam sinais e sin-
tomas de depressão (100%), eram ativos ou 
muito ativos quanto à realização de atividade 

física (50%) e apresentavam boa capacidade 
para o trabalho (75%). As demais variáveis 
de estudo não apresentaram diferenças 
significativas, sendo que, como exemplo, 
pode-se citar o resultado encontrado para a 
avaliação do prognóstico próprio da capaci-
dade para o trabalho. Neste caso, metade dos 
aposentados por invalidez responderam que 
em dois anos seria ‘Bastante provável’ que 
seriam capazes de continuar trabalhando, 
ao mesmo tempo que a outra metade dos 
servidores não estava muito certa se seria 
capaz de continuar realizando seu trabalho; 
e ninguém respondeu que seria improvável 
continuar trabalhando.

Com relação às doenças diagnosticadas 
na população de estudo, conforme pode ser 
observado no gráfico 1, tem-se que as mais 
prevalentes foram as doenças musculoes-
queléticas, como artrose, bico de papagaio, 
problemas na coluna, hérnia de disco, Lesão 
por Esforço Repetitivo (LER) e dor lombar; 
doenças neurológicas ou dos órgãos dos 
sentidos, como depressão (leve e severa), 
ansiedade, enxaqueca e glaucoma; hiperten-
são arterial; doenças gastrintestinais, como 
gastrite, refluxo e hérnia de hiato; e doenças 
respiratórias, como rinite alérgica e Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Tabela 2. Médias das características do trabalho dos trabalhadores técnico-administrativos em educação da UFJF

Características do trabalho dos trabalhadores
Médias

DP
Média Mínimo Máximo

Idade com que começou a trabalhar 17,0 06 27 4,65

Idade com que aposentou 58,2 50 74 4,48

Tempo de trabalho total 41,2 27 61 6,32

Tempo de trabalho na UFJF 31,0 08 40 4,94

Carga horária semanal 37,2 20 70 8,46

Número de filhos 2,08 01 05 0,87

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 1. Quantitativo de doenças diagnosticadas entre os técnico-administrativos em educação da UFJF identificadas no 
período do estudo (2012/2013 a 2016/2017)

Fonte: Elaboração própria.

Ao se realizar a análise bivariada, utilizando 
como variável desfecho o tipo de aposentadoria 
(voluntária x invalidez), pôde-se observar não 
houve diferenças estatisticamente significati-
vas entre os grupos estudados.

Discussão

Nessa investigação, os resultados mostraram 
que a população estudada apresentou carac-
terísticas sociodemográficas e ocupacionais 
diferentes da população geral, principal-
mente com relação ao tipo de vínculo com a 
instituição. Isso porque os TAEs têm estabi-
lidade no emprego, o que se configura como 
uma situação diferente da crescente instabi-
lidade e terceirização que vem acontecen-
do em muitos setores no Brasil nos últimos 
anos, situações que impactam profundamen-
te as condições de trabalho da população, 
as relações de trabalho, além de gerarem a 
precarização que configura o mundo do tra-
balho atualmente e que vem se acentuando 

com as reformas que estão ocorrendo no que 
diz respeito às leis trabalhistas e aos direitos 
conquistados pelos trabalhadores ao longo 
dos anos (LAZZARESCHI, 2015).

Não se pode deixar de levar em considera-
ção que o perfil favorável apresentado pelos 
TAEs com relação a diversos aspectos pode 
ser consequência do efeito do trabalhador 
saudável, sendo importante notar que o bom 
resultado do perfil de saúde identificado 
nos trabalhadores participantes pode estar 
relacionado a essa questão. O efeito do tra-
balhador saudável é discutido por diversos 
autores que já realizaram estudos sobre o 
perfil de saúde no local de trabalho, e esses 
autores sempre discutem a importância de 
analisar cuidadosamente tal efeito ao discu-
tir os resultados dos estudos (GRIEP ET AL., 2005; 

KROENKE; SPITZER; WILLIAMS, 2001; MATSUDO ET AL., 2001).

Para discutir o perfil dos indivíduos que 
se aposentaram na universidade é importan-
te ressaltar a relação que Sell (2009) faz entre 
aposentadoria-absenteísmo-aposentadoria 
precoce. A autora analisou em seu estudo 
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a relação entre capacidade para o trabalho 
autorrelatada, absenteísmo por doença em 
longo prazo e aposentadoria precoce, e en-
controu associação significativa entre as 
variáveis. Os resultados de seu estudo mos-
traram que a redução de um ponto na percep-
ção da capacidade para o trabalho, em uma 
escala de dez pontos, foi associada ao aumento 
de 15,1% do risco de absenteísmo por doença 
em longo prazo e aumento de 33% do risco de 
aposentadoria precoce. A autora relata que 
a razão de chance maior para aposentadoria 
precoce, comparada com o absenteísmo por 
doença, era esperada, uma vez que a reduzi-
da capacidade para o trabalho é considerada 
a principal razão de os indivíduos se aposen-
tarem antes do tempo. Portanto, levar-se-á 
em consideração esse achado para embasar 
a discussão dos resultados encontrados no 
presente estudo ao realizar a análise do perfil 
dos aposentados, tanto dos que se aposenta-
ram voluntariamente quanto daqueles que se 
aposentaram por invalidez.

Entre os TAEs aposentados, pode-se 
observar que, embora tenha havido uma 
porcentagem de indivíduos com baixa ou 
moderada capacidade para o trabalho, esse 
não foi um fator determinante para o indi-
víduo se aposentar precocemente. As ca-
racterísticas sociodemográficas mostraram 
que, mesmo tendo havido uma distribuição 
proporcional de homens e mulheres (52,9% 
e 47,1%, respectivamente), houve uma pre-
valência maior de homens entre os indi-
víduos aposentados. Embora no presente 
estudo não tenha sido encontrada diferença 
estatisticamente significativa, não se pode 
deixar de levar em consideração o que se 
discute na literatura com relação ao fato de 
que há uma chance maior de as mulheres 
terem capacidade mais baixa para o traba-
lho em relação aos homens. Isso porque as 
demandas do ambiente doméstico podem 
ocasionar jornadas de trabalho duplas e até 
mesmo triplas, que fazem as trabalhadoras 
exercerem papéis adicionais aos de sua pro-
fissão, como o de mãe e esposa. De acordo 

com os autores, essa situação pode levar a 
um gasto de energia e de tempo que poderia 
ser convertido em atividades físicas, de lazer 
ou sociais, que promovem a saúde e a capaci-
dade para o trabalho (HILLESHEIN ET AL., 2011). 

Houve predominância, também, de indi-
víduos da cor branca e casados ou em união 
estável. No entanto, essas variáveis também 
não se associaram estatisticamente à perda 
da capacidade para o trabalho ou à situa-
ção de aposentadoria. No que diz respeito 
à escolaridade, a maioria dos aposentados 
possuía nível superior ou mais. Moura et al. 
(2013) encontraram resultados semelhantes 
aos do presente estudo ao realizarem uma 
pesquisa sobre capacidade para o trabalho 
de funcionários da prefeitura de um campus 
universitário público. Eles obtiveram a pre-
valência de trabalhadores com nível de es-
colaridade universitário ou mais (57,7%). 
Esses autores discutem que níveis mais altos 
de escolaridade são facilitadores para ações 
de educação em saúde, na medida em que 
estimulam o indivíduo na busca de hábitos 
de vida mais saudáveis, que contribuem para 
a melhora da capacidade para o trabalho e, 
consequentemente, reduzem as chances de 
aposentadoria precoce, mas essa variável 
também não foi associada ao tipo de aposen-
tadoria na presente investigação.

Quanto aos aspectos relacionados ao 
trabalho, as variáveis analisadas não obti-
veram associação significativa com relação 
à aposentadoria dos indivíduos estudados. 
No entanto, há de se considerar aspectos 
importantes já discutidos na literatura re-
lacionados a algumas variáveis analisadas 
aqui. Quanto ao número de empregos, por 
exemplo, a maioria dos indivíduos analisa-
dos no presente estudo possuía apenas um 
emprego. Benavides et al. (2015) discutem em 
seu estudo que o alto número de contratos 
de trabalho associou-se à aposentadoria 
precoce devido à incapacidade permanen-
te, mostrando que é mais recomendável que 
os trabalhadores mantenham apenas um 
vínculo empregatício para prevenir danos 
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futuros à sua saúde e à capacidade para o 
trabalho. Quanto à carga horária semanal, 
a Constituição brasileira de 1988 estipula o 
direito dos trabalhadores a trabalhar por um 
período não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro horas semanais. Assim, 
pode-se verificar que os técnico-adminis-
trativos aposentados da UFJF seguiam essa 
carga horária adequadamente. No entanto, 
também não houve associação significativa 
entre essa variável e o tipo de aposentadoria.

Quanto ao apoio social no trabalho, este 
se refere à interação entre colegas e chefias 
na cooperação para a realização do trabalho. 
Negeliskii e Lautert (2011) consideram que o 
apoio social deve ser a base das relações de 
trabalho e uma estratégia de organização 
social nas instituições, pois dessa forma se 
obtém a redução e, até mesmo, a prevenção do 
estresse laboral. Ao se valorizar as relações e o 
ambiente de trabalho, são promovidos benefí-
cios à saúde dos trabalhadores e à capacidade 
para o trabalho. No presente estudo, tanto 
aqueles que se aposentaram voluntariamente 
quanto os que se aposentaram por invalidez 
possuíam alto apoio social no trabalho. 

Com relação à saúde, pode-se notar que 
os aposentados da universidade apresenta-
ram um perfil favorável. No entanto, alguns 
servidores ainda relataram ter algum tipo 
de dor, doença ou lesão, sendo as doenças 
prevalentes semelhantes às encontradas por 
outros autores. Eles discutem que as doenças 
mentais e musculoesqueléticas representa-
ram a maior carga de doença nos indivíduos 
em situação de incapacidade permanente em 
seu estudo (LÓPEZ ET AL., 2014). Porém, mesmo 
apresentando alguns tipos de doenças, dores 
ou lesões, a maioria dos trabalhadores que 
se aposentaram não apresentava sinais e sin-
tomas de depressão, teve boa classificação 
quanto ao nível de atividade física e apresen-
tou boa capacidade para o trabalho. Embora 
nenhuma dessas variáveis tenha apresen-
tado associação significativa com o tipo de 
aposentadoria dos indivíduos no presente 
estudo, não se deve deixar de dar atenção aos 

indivíduos com sintomas depressivos, sendo 
esse um fator importante de ser avaliado nos 
trabalhadores, no sentido de prevenir que se 
aposentem precocemente devido a transtor-
nos mentais como a depressão. 

Como parte das medidas propostas para 
prevenir o adoecimento do trabalhador ao 
longo de sua vida laboral, os hábitos de vida 
saudáveis, como a prática regular de ativida-
des físicas, devem ser estimulados. Robroek 
et al. (2013) trazem uma contribuição impor-
tante em seu estudo quando mostram que a 
falta de atividade física durante o tempo de 
lazer pode aumentar o risco de aposentadoria 
por incapacidade. De fato, pode-se observar 
que, entre os técnico-administrativos do pre-
sente estudo, dois dos que se aposentaram 
por invalidez foram classificados como pouco 
ativos ou sedentários. Portanto, conforme 
discutido anteriormente em outro estudo 
(GODINHO ET AL., 2016), os hábitos de vida saudá-
veis devem ser estimulados juntamente com 
a reorganização do ambiente de trabalho, no 
sentido de promover a capacidade para o tra-
balho e prevenir as aposentadorias precoces.

É importante ressaltar que, no presente 
estudo, nenhuma variável estudada apre-
sentou associação significativa com o tipo 
de aposentadoria (aposentadoria voluntá-
ria x aposentadoria por invalidez). Quanto 
a essa questão, podem ser levantadas duas 
hipóteses: a primeira está relacionada ao 
tamanho da amostra, refletido na pequena 
porcentagem de indivíduos aposentados por 
invalidez; a segunda se deve ao fato de que os 
trabalhadores, de uma maneira geral, apre-
sentaram condições de trabalho e saúde fa-
voráveis, não sendo, portanto, tais variáveis 
determinantes para o tipo de aposentadoria 
desses trabalhadores. Sendo assim, o presen-
te estudo possui duas limitações principais: 
o tamanho pequeno da amostra e também 
o fato de não ter sido possível ter acesso à 
informação sobre o motivo da aposentado-
ria por invalidez dos quatro trabalhadores 
relatados acima. Dessa forma, não se pode 
afirmar que o motivo da incapacidade desses 
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trabalhadores tenha sido relacionado ao 
trabalho ou à saúde especificamente. Ainda 
assim, mesmo diante das limitações desta 
pesquisa, baseando-se nas boas condições de 
trabalho e saúde que esses indivíduos apre-
sentavam, supõe-se que a incapacidade que os 
levou a se aposentar precocemente, possivel-
mente, não tenha sido associada ao trabalho.

Conclusões

Pode-se concluir que, de fato, os trabalhado-
res da UFJF possuem, predominantemente, 
um perfil de trabalho e de saúde que pareceu 
ser satisfatório para a manutenção da vida 
ativa no trabalho, situação retratada no alto 
percentual de aposentadorias por idade 
ou tempo de serviço e no baixo percentual 
de aposentadorias por invalidez. Embora 
nenhuma variável tenha se associado ao tipo 
de aposentadoria, e esses resultados devam 
ser extrapolados para a população geral bra-
sileira com cautela, pois se referem a uma 
população muito específica, os resultados 
encontrados podem servir, juntamente a evi-
dências já apresentadas em outros estudos, 
como base para as discussões acerca das con-
dições de trabalho e saúde que favorecem 
que o trabalhador não tenha prejuízo na sua 
capacidade para o trabalho e, consequente-
mente, não se aposente precocemente.

Sugere-se, portanto, que, antes de se con-
cretizarem as ações propostas na Reforma da 
Previdência, sejam discutidas mais ampla-
mente medidas que visem a proporcionar aos 
trabalhadores boas condições de trabalho e 
de saúde, como remuneração justa, a fim de 
evitar que o trabalhador precise de mais de 

um vínculo empregatício para complemen-
tar sua renda familiar; favorecer a boa inte-
ração dos trabalhadores com os colegas e as 
chefias visando a aumentar o apoio social no 
trabalho; além de proporcionar momentos 
em que os trabalhadores possam desenvol-
ver hábitos de vida saudáveis, como a prática 
de atividades físicas, que promovem a saúde 
e, ao mesmo tempo, previnem o adoecimen-
to, a perda da capacidade para o trabalho e as 
aposentadorias precoces.

Assim, as discussões que envolvem a 
Reforma Previdenciária vão muito além da 
proposta e da implementação de mudanças 
que farão com que os trabalhadores perma-
neçam por mais tempo no mercado de traba-
lho. Muito mais que isso, sugere-se que sejam 
propostas ações integradas de atenção à 
saúde do trabalhador ao longo da vida laboral 
focadas na prevenção de agravos e na pro-
moção da saúde, de modo que o trabalhador 
permaneça no mercado de trabalho, sim, mas 
com saúde, dignidade e qualidade de vida.

Colaboradores

Os autores participaram da concepção, do 
planejamento, da análise, da interpretação 
dos dados e da aprovação da versão final do 
manuscrito.

Agradecimentos

Nossos mais sinceros agradecimentos aos 
servidores técnico-administrativos em edu-
cação, sem os quais nosso estudo não teria se 
concretizado.  s



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1007-1019, OUT-DEZ 2017

GODINHO, M. R.; FERREIRA, A. P.1018

Referências

AGUIAR, L.; VASCONCELLOS, L. C. F. A gestão do 

Sistema Único de Saúde e a Saúde do Trabalhador: O 

direito que se tem e o direito que se perde. Saúde em 

Debate, Rio de Janeiro, v. 39, n. 106, p. 830-840, 2015. 

AKIYAMA, H. Japan’s longevity challenge. Science, [S. 

l.], v. 350, n. 6265, p. 1135-1135, 2015. 

ALVES, M. G. M. et al. Versão resumida da job stress 

scale: adaptação para o português. Revista de Saúde 

Pública, São Paulo, v. 38, n. 2, p. 164-171, 2004. 

BARILE, B. et al. Activities of daily living, chronic 

medical conditions, and health-related quality of 

life in older adults. The Journal of Ambulatory Care 

Management, Germantown, v. 35, n. 4, p. 292-303, 2012. 

BENAVIDES, F. G. et al. Labour market trajectories and 

early retirement due to permanent disability: a study 

based on 14 972 new cases in Spain. The European 

Journal of Public Health, Oxford, v. 25, n. 4, p. 673-677, 

ago. 2015.

CARNEIRO, S. A. M. Saúde do trabalhador público: 

questão para a gestão de pessoas – a experiência na 

Prefeitura de São Paulo. Revista do Serviço Público, 

Brasília, DF, v. 57, n. 1, p. 23-49, 2006.

FREIRE, F. S.; MENDONÇA, L. H.; COSTA, A. J. B. 

Sustentabilidade econômica das instituições de longa 

permanência para idosos. Saúde em Debate, Rio de 

Janeiro, v. 36, n. 95, p. 533-543, 2012. 

GODINHO, M. R. et al. Work ability and associated 

factors of Brazilian technical-administrative workers 

in education. BMC Research Notes, Londres, v. 9, n. 1, 

dez. 2016. 

GRIEP, R. H. et al. Validade de constructo de escala de 

apoio social do Medical Outcomes Study adaptada para 

o português no Estudo Pró-Saúde. Cadernos de Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 703-714, 2005. 

HILLESHEIN, E. F. et al. Capacidade para o trabalho 

de enfermeiros de um hospital universitário. Revista 

Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 32, n. 3, p. 509-

515, 2011. 

KROENKE, K.; SPITZER, R. L.; WILLIAMS, J. B. The 

PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. 

Journal of General Internal Medicine, Philadelphia, v. 

16, n. 9, p. 606-613, 2001. 

LAZZARESCHI, N. A aposentadoria no contexto das 

transformações das condições de trabalho. Revista 

Kairós Gerontologia, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 29-56, 2015. 

LIMA-COSTA, M. F.; VERAS, R. Saúde pública e enve-

lhecimento. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v. 19, p. 700-701, 2003. 

LÓPEZ, M. A. et al. Estimación de la carga de enferme-

dad por incapacidad laboral permanente en España du-

rante el período 2009-2012. Revista Española de Salud 

Pública, Madrid, v. 88, n. 3, p. 349-358, jun. 2014. 

MARTINEZ, M. C. et al. Validade e confiabilidade 

da versão brasileira do Índice de Capacidade para o 

Trabalho. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 

3, p. 525-532, 2009. 

MATSUDO, S. et al. Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ): estudo de validade e repro-

dutibilidade no Brasil. Revista Brasileira de Atividade 

Física & Saúde, Pelotas, v. 6, n. 2, p. 5-18, 2001. 

MOURA, A. L. et al. Capacidade para o trabalho de 

funcionários da prefeitura de um campus universitário 

público. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v. 

15, n. 1, p. 130-137, 2013. 

NEGELISKII, C.; LAUTERT, L. Estresse laboral e ca-

pacidade para o trabalho de enfermeiros de um grupo 

hospitalar. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 

Ribeirão Preto, v. 19, n. 3, p. 1-8, 2011. 

ROBROEK, S. J. et al. The contribution of overweight, 

obesity, and lack of physical activity to exit from paid 

employment: a meta-analysis. Scandinavian Journal 

of Work, Environment & Health, Helsinki, v. 39, n. 3, p. 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1007-1019, OUT-DEZ 2017

Aposentadoria no contexto de Reforma Previdenciária: análise descritiva em uma instituição de ensino superior 1019

233-240, maio 2013. 

SANTOS, I. S. et al. Sensibilidade e especificidade do 

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) entre adultos 

da população geral. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 29, n. 8, p. 1533-1543, 2013. 

SANTOS, T. R. et al. Perfil socioeconômico-demográ-

fico do beneficiário do Instituto Nacional do Seguro 

Social aposentado por invalidez e suas causas, no 

Estado da Paraíba, no quinquênio 2007-2011. Revista 

Brasileira de Estudos de População, Rio de Janeiro, v. 29, 

n. 2, p. 349-359, 2012. 

SEGHETTO, A.; PICCOLI, J. C. J. Nível de atividade 

física, prevalência de desconforto e dor muscular e 

capacidade de trabalho: uma avaliação no setor de 

call center de um banco do Rio Grande do Sul, Brasil. 

Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Taguatinga, 

v. 20, n. 3, p. 105-117, 2012.

SELL, L. Predicting long-term sickness absence and 

early retirement pension from self-reported work 

ability. International Archives of Occupational and 

Environmental Health, Berlin, v. 82, n. 9, p. 1133-1138, 

out. 2009. 

TUOMI, K. et al. Índice de capacidade para o trabalho. 

São Carlos: EduFSCar, 2005.

YORKSTON, K. M.; BOURGEOIS, M. S.; BAYLOR, C. 

R. Communication and Aging. Physical Medicine and 

Rehabilitation Clinics of North America, Filadélfia, v. 21, 

n. 2, p. 309-319, 2010. 

Recebido para publicação em agosto de 2017 
Versão final em outubro de 2017 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: apoio financeiro do Programa de Excelência 
Acadêmica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Proex-Capes) do Programa de Pós-Graduação 
em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)



RESUMO Na região Sul do estado de Santa Catarina concentram-se as maiores empresas de 
cerâmica do País. O objetivo do estudo foi diagnosticar a carga psicofisiológica e a Qualidade 
de Vida desses trabalhadores. Trata-se de um estudo transversal com 189 trabalhadores da 
produção. Utilizou-se o NASA-TLX e o WHOQOL-bref. A carga cognitiva total foi alta para 
a grande maioria. A Qualidade de Vida mostrou-se regular para 60,8%. O domínio meio am-
biente mostrou-se o mais desfavorável. Ao conhecer as condicionantes de trabalho, o estímulo 
para a implementação de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, tendo o traba-
lhador como ator de sua condição de vida e trabalho, torna-se mais palpável.

PALAVRAS-CHAVE Qualidade de Vida. Saúde do trabalhador. Carga de trabalho. Cerâmica.

ABSTRACT In the Southern region of the state of Santa Catarina are concentrated the largest 
ceramic companies in the Country. The objective of the study was to diagnose the psychophysi-
ological burden and the Quality of Life of these workers. This is a cross-sectional study with 189 
production workers. It was used NASA-TLX and WHOQOL-brefs. The total cognitive load was 
high for the vast majority. The Quality of Life proved to be regular for 60.8%. The environmental 
domain proved to be the most unfavorable. By knowing the work constraints, the stimulus for the 
implementation of health promotion actions and prevention of grievances, with the worker as an 
actor in his life and work condition, becomes more tangible.

KEYWORDS Quality of Life. Occupational health. Workload. Ceramics.
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Introdução

O Brasil é um dos grandes polos mundiais de 
revestimento cerâmico, sendo considerado o 
quarto maior produtor mundial, responden-
do por cerca de 8% da produção (SESI, 2009). 

De acordo com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Cerâmica para Revestimento 
(Anfacer), o setor no País é constituído por 
93 empresas, estando a maior concentração 
delas nas regiões Sudeste e Sul, mostrando-se 
em crescimento no Nordeste do Brasil. Por 
ser um segmento de grande movimento de 
capital, é considerado um enorme gerador de 
empregos, com cerca de 25 mil trabalhadores 
diretos e 200 mil indiretos (ANFACER, 2017).

Na região Sul do estado de Santa Catarina 
(SC) concentram-se as maiores empresas 
de cerâmica do País. Boa parte dessas em-
presas de revestimentos está localizada na 
cidade de Criciúma (SC), sendo considera-
das as mais modernas da América Latina 
(COSTA ET AL., 2013; FERRARI, 2000).

As condições precárias e insalubres, por 
vezes presentes em ambientes de trabalho, 
podem expor os trabalhadores aos mais di-
ferentes riscos ocupacionais, dependendo da 
função, do setor de atuação e das intempéries. 
Estes riscos são: riscos físicos, químicos, de 
acidentes ou mecânicos e riscos ergonômicos 
(SESI, 2009). 

As exposições às condicionantes do trabalho 
podem conferir uma carga psicofisiológica em 
maior ou menor grau que necessita ser com-
preendida, assim como os impactos na vida dos 
trabalhadores (LONGEN; PEREIRA; MATTIA JUNIOR, 2016).

A carga de trabalho pode ser compreendida 
como interna ou externa ao corpo do trabalha-
dor. As cargas de trabalho externas envolvem as 
exigências do ambiente de trabalho em termos 
de riscos físicos, toxicológicos, biológicos, de 
acidentes. As cargas internas envolvem as fi-
siológicas atreladas aos esforços físicos para 
execução das tarefas e psíquicos envolvendo 
tensão, estresse, ritmo imposto, cobrança por 
produção, atenção permanente na atividade de 
trabalho (ROCHA ET AL., 2015).

Grande parte das publicações com traba-
lhadores da produção de revestimentos ce-
râmicos tem centrado a atenção na condição 
pulmonar desses indivíduos, envolvendo o 
risco químico (MEHRPARVAR ET AL., 2013; SALICIO ET AL., 

2013). No que tange à potencialização e ao di-
recionamento dos segmentos de fiscalização, 
à regulação do setor e à atenção na área de 
saúde na região, é patente uma carência de 
informações pautadas em estudos ampliados 
que tratem da Qualidade de Vida (QV) e da 
condição psicofisiológica dos ceramistas.

Os atores do campo da saúde do trabalha-
dor visam a agir na busca de modificações 
positivas nos processos de trabalho. Nesse 
sentido, investigações sobre essas populações 
trabalhadoras poderão auxiliar a região na 
adoção de ações efetivas, como as de promo-
ção da saúde e prevenção de agravos (LACAZ, 

2010). Com isso, este estudo teve o objetivo de 
diagnosticar a carga psicofisiológica e a QV de 
trabalhadores da produção cerâmica.

Material e métodos

Trata-se de um estudo de abordagem trans-
versal, exploratória e observacional, com tra-
balhadores da produção cerâmica da região 
carbonífera catarinense, utilizando métodos 
quantitativos a partir de duas ferramentas va-
lidadas e de um questionário complementar. O 
estudo foi realizado em duas indústrias cerâmi-
cas da região carbonífera de Criciúma.

O público-alvo deste estudo foi consti-
tuído por trabalhadores que atuam direta-
mente na área operacional das empresas. De 
forma geral, os trabalhadores desempenham 
tarefas relacionadas ao processo produtivo 
dos revestimentos cerâmicos. O número de 
trabalhadores dos setores de produção das 
duas indústrias é de 370. Após aproxima-
ção do tamanho mínimo da amostra, com 
cálculo amostral considerando um erro de 
5% e nível de confiança de 95%, obteve-se 
um resultado de 189 trabalhadores. Foi uti-
lizada a fórmula proposta por Medronho 
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(2004), em que P refere-se à proporção que 
maximiza o tamanho da amostra (0,50); zα, o 
valor de z tabelado para um α = 0,05, definido 
como 1,96; ‘p – P’, o erro amostral máximo 
utilizado, 5%; e n0, a primeira aproximação 
do tamanho mínimo da amostra (SANTOS, 2017), 
que resultou em 189 trabalhadores.

Os procedimentos necessários ao encami-
nhamento e à aprovação do estudo junto ao 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) foram 
adotados, incluindo as autorizações para re-
alização do contato com os trabalhadores. A 
pesquisa foi iniciada após aprovação pelo CEP 
da Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
sob o número 1.158.482, tendo como base a 
Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. Os sujeitos da pesquisa foram 
convidados a participar da pesquisa, autori-
zando sua realização por meio de Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para avaliar a carga psicofisiológica, 
optou-se por uma análise subjetiva, ou seja, 
os sujeitos responderam a um questioná-
rio considerando critérios de avaliação e 
percepção pessoal. Um dos métodos para 
mensurar subjetivamente a carga psicofisio-
lógica de trabalho é o instrumento adaptado 
do NASA-TLX, originalmente, criado com 
o propósito de avaliar a carga de trabalho 
mental (CARDOSO; GONTIJO, 2012). 

Entretanto, estudos adaptados por Diniz 
e Guimarães (2004) propõem que esse instru-
mento não mensura somente a carga mental, 
mas a carga de trabalho de modo geral, já 
que considera vários fatores que ocasionam 
impacto no trabalho, inclusive a carga física. 
É dada ênfase para a informação sobre como 
as pessoas formulam opiniões sobre a carga 
de trabalho e como expressam suas avalia-
ções subjetivas por meio de escalas contínu-
as (LUXIMON; GOONETILLEKE, 2001).

A versão adaptada resulta numa pontu-
ação geral de carga de trabalho percebida 
pelos trabalhadores com base na mensura-
ção de seis subescalas, onde três delas refe-
rem-se a aspectos impostos pelos sujeitos 
(mental, física e temporal), e as outras três 

referem-se à interação entre sujeito e tarefa 
(esforço, frustração e realização), na escolha 
entre quinze combinações possíveis de pares. 
De início, os trabalhadores escolheram quais 
são os fatores que mais afetam a carga de tra-
balho, comparando os componentes em seus 
pares. Em seguida, foi solicitado para o traba-
lhador demonstrar a intensidade de cada um 
dos fatores numa escala contínua de 15 cen-
tímetros (cm), onde consta a palavra ‘pouco’ 
(correspondendo ao número zero da escala) 
e seu oposto, ‘muito’ (correspondendo ao 
número quinze da escala), marcando a in-
tensidade de cada um dos fatores, de acordo 
com o modo como percebem a influência 
de tais fatores no seu trabalho. Os escores 
variam de 0 a 15, sendo que os valores acima 
de 7,5 correspondem à alta carga de trabalho, 
enquanto os valores abaixo de 7,5 mostram 
baixa carga de trabalho (HART; STAVELAND, 1988).

Para a realização da avaliação da QV, foi utili-
zado o questionário World Health Organization 
Quality of Life (WHOQOL-bref ) adaptado 
(FLECK ET AL., 1999). Para avaliar a carga psicofisio-
lógica, foi utilizado o questionário National 
Aeronautics and Space Administration/Task 
Load (NASA-TLX) adaptado (DINIZ; GUIMARÃES, 

2004) e um questionário complementar de in-
formações sobre o trabalhador. 

O questionário WHOQOL-bref foi criado 
pelo Grupo de QV da OMS com o intuito 
de disponibilizar um instrumento breve, de 
curta duração em sua aplicação, conservando 
as características psicométricas satisfatórias 
com relação ao original (WHO, 1998). A versão 
abreviada é composta por quatro domínios: 
físico, psicológico, relações sociais e de meio 
ambiente. O questionário foi aplicado uma 
única vez, após o recrutamento dos sujeitos, 
e seguiu suas instruções específicas.

O WHOQOL pode ser utilizado tanto para 
populações saudáveis como para populações 
acometidas por agravos e doenças crônicas e 
tem caráter transcultural, valorizando a per-
cepção individual da pessoa, o que permite 
avaliar QV em diversos grupos e situações 
(FLECK ET AL., 1999). 
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Análise de dados

A QV e a carga psicofisiológica representa-
ram as variáveis dependentes, sendo que a 
idade e o tempo máximo de serviço envolve-
ram as variáveis independentes.

Os dados obtidos nas avaliações foram de-
vidamente tabulados, analisados e avaliados 
pelo programa de estatística SPSS 17.0 for 
Windows. Foram consideradas como esta-
tisticamente significativas as questões que 
obtiveram p<0,05.

Para avaliar a correlação entre a mensura-
ção da carga psicofisiológica da NASA-TLX 
e o questionário de QV WHOQOL-bref, ini-
cialmente, observou-se se as variáveis possu-
íam distribuição normal através da análise de 
gráficos simples gerados pelo software. Após 
observada a não normalidade, foi escolhido 
o coeficiente de correlação de Spearman, 
que consiste em uma medida do grau de 
associação ou dependência entre duas va-
riáveis. É uma alternativa não paramétrica. 
Como critério de classificação da correlação, 
foi considerado: rS(0,00 – 0,19): correlação 
bem fraca; rS(0,20 – 0,39): correlação fraca; 
rS(0,40 – 0,59): correlação moderada.

Resultados e discussão

As funções dos setores de produção das ce-
râmicas envolvidas no estudo, a exemplo de 
outras empresas do ramo, incluem: auxilia-
res de esmaltação, mecânicos industriais, 
operadores de atomizador, auxiliares de 
prensagem, operadores industriais, opera-
dores de preparação de massa, supervisores 
de manutenção, operadores de preparação 
de tintas, auxiliares de modelagem, super-
visores de produção, forneiros, líderes de 

esmaltação, operadores de carregadeira, ins-
petores de qualidade, inspetores, operadores 
de classificação, eletricistas, operadores de 
escolha, operadores de central de massa, au-
xiliares de processo/polimento, reguladores 
de forno.

Foram coletados dados complementares, 
como idade e características antropométri-
cas básicas dos trabalhadores. Esses dados 
apresentaram que a idade dos trabalhadores 
do estudo variou de 23 a 57 anos, concen-
trando a média em 40,57.

Quanto ao peso, a variação mínima foi 
de 56 quilos, e a máxima de 106, com média 
de 80,94 kg. E, já na questão de estatura, a 
média manteve-se em 1,74 m, com a mínima 
de 1,57 e a máxima de 1,89.

Informações envolvendo o nível de for-
mação denotaram que todos os trabalhado-
res do estudo contam com, no mínimo, o 1º 
grau completo, variando até pós-graduação, 
com a grande maioria concentrada entre os 
que contam com o 2º grau completo.

Além disso, o tempo de serviço na empresa 
foi explorado, apresentando a variação 
mínima de 1 ano, estabelecida como critério 
mínimo de tempo de serviço para inclusão, 
até 35 anos, com uma média de 12,49.

A carga psicofisiológica dos trabalhado-
res da produção cerâmica foi analisada pela 
soma das demandas: mental, física, tempo-
ral, performance, esforço (físico e mental) 
e nível de frustração do NASA-TLX, o que 
apresentou a carga cognitiva total na per-
cepção dos trabalhadores, sendo que os 
escores podem variar de zero (0) a quinze 
(15). Os dados apontaram 29 trabalhadores 
com valores abaixo de 7,5 cm, caracterizando 
baixa carga de trabalho, e 160 com valores 
acima de 7,5 cm, caracterizando alta carga de 
trabalho (gráfico 1).
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A QV dos trabalhadores da produção cerâ-
mica denotou que, para 60,8%, ela é regular; 
para 38,6%, é boa; e para 0,5%, é ruim. 
Nenhum dos funcionários referiu QV muito 
boa. Entre os domínios, o de meio ambien-
te foi o mais desfavorável, sendo que, para 

72,4%, foi regular; para 5,3%, ruim; e 23,3% 
consideram bom. O domínio que se apresen-
tou mais favorável foi o de relações sociais, 
sendo que, para 72,5%, esta dimensão foi 
boa; para 14,3%, foi regular; e para 1,6%, foi 
ruim (tabela 1).

Gráfico 1. Distribuição dos trabalhadores quanto à carga psicofisiológica com achados acima de 7,5 cm (NASA-TLX) 
(Criciúma, 2016)
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Nota: Carga cognitiva total dos trabalhadores da produção cerâmica, representando os outros 160 trabalhadores que apresentaram valores 
acima de 7,5. 
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Foi realizada uma correlação entre as 
medidas de mensuração da carga psicofi-
siológica, através da NASA-TLX, e os domí-
nios da QV, do WHOQOL-bref. Observa-se 
que o domínio 1 (domínio físico) teve uma 
correlação moderada e estatisticamente sig-
nificativa em relação aos achados da men-
suração da NASA-TLX dos trabalhadores 
(rs=0,480;p=0,000). O domínio 2 (psicológico) 
teve uma correlação fraca e estatisticamente 

significativa (rs=0,233;p=0,000). O domínio 3 
(relações sociais) não mostrou correlação es-
tatística (rs=0,119;p>0,05). O domínio 4 (meio 
ambiente) teve uma correlação fraca e esta-
tisticamente significativa (rs=0,179;p=0,000). 
Observa-se que o domínio que mais influen-
ciou a sobrecarga psicofisiológica para esses 
trabalhadores foi o domínio físico, seguido 
do domínio psicológico e do meio ambiente 
(tabela 2).

Físico Psicol. Rel. Sociais Meio Amb. Geral

Ruim 1,1 0,5 1,6 5,3 0,5

Regular 35,4 42,3 14,3 72,4 60,8

Boa 60,8 56,1 72,5 23,3 38,6

Muito boa 2,6 1,1 11,6 0,0 0,0

Nota: Os resultados estão representados com número de trabalhadores e entre parênteses em porcentagem (%). A última coluna 
representa os valores gerais incluindo todas as dimensões do instrumento.

Tabela 1. Qualidade de Vida dos trabalhadores da produção cerâmica (Criciúma, 2016)

rs p

Domínio 1 0,480* 0,00

Domínio 2 0,233† 0,00

Domínio 3 0,119 0,11

Domínio 4 0,179‡ 0,00

Qualidade de Vida 0,039 0,60

*Correlação Moderada, † Correlação Fraca; ‡ Correlação bem fraca.

Tabela 2. Correlação entre o NASA e Whoqol-bref (Criciúma, 2016)

O índice geral e os domínios do 
WHOQOL-bref são dois importantes aspec-
tos que devem ser analisados no que se refere 
à variável QV. De acordo com o primeiro 
aspecto, observa-se que 60,8% da amostra 
apontou o índice geral da avaliação da QV 
como ‘regular’. Quanto às relações sociais, 
verificou-se que a maioria dos trabalhado-
res da produção cerâmica manteve-se com 

a QV ‘boa (72,5%)’. No entanto, o domínio 
meio ambiente mostrou-se ‘regular (72,4%)’ 
na percepção dos trabalhadores, sendo a di-
mensão que se mostrou mais desfavorável. 

As atividades laborais realizadas nas in-
dústrias cerâmicas requerem um meio am-
biente saudável, além de condições físicas 
satisfatórias. Os trabalhadores e as organi-
zações são influenciados pela consciência 
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ambiental, pelos desafios dos mercados 
locais e globais e pela flexibilização das rela-
ções de trabalho. Nesse cenário global e tec-
nológico, há a necessidade de atuar de forma 
mais efetiva no melhoramento das condi-
ções de trabalho, reavaliando as práticas e 
os processos organizacionais, o ambiente 
de trabalho e os padrões de relacionamento 
(SCHIRRMEISTER; LIMONGI-FRANÇA, 2012).

Num estudo realizado com trabalhadores 
das indústrias de cerâmicas localizadas no 
município de Várzea Grande (MT), encon-
trou-se que os trabalhadores categorizados 
como operadores de produção, serventes 
e forneiros foram os que apresentavam os 
maiores riscos ocupacionais. Destaca-se que 
os trabalhadores estão expostos à poeira e à 
fumaça durante a jornada de trabalho, o que 
obriga a empresa e os funcionários à utili-
zação correta do Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) para minimizar os possíveis 
danos encontrados nesse ambiente de tra-
balho. Observa-se que ocorreu nos últimos 
anos aumento significativo do número de 
queixas e sintomas relacionados às precárias 
condições de trabalho, o que intensificou o 
processo de adoecimento que atinge a classe 
trabalhadora (PRAZERES; NAVARRO, 2011).

Esse resultado pode ter relação com a 
necessidade de dividir os sofrimentos, as 
angústias, as decepções, os fracassos com os 
colegas de trabalho, o que reforça e amplia 
os vínculos e os laços afetivos com os compa-
nheiros, promovendo, dessa maneira, o for-
talecimento das relações interpessoais. Não 
basta exercer bem o trabalho, precisa haver 
boa comunicação. Comunicar-se bem é saber 
ouvir e perceber o outro, mas, antes de tudo, 
perceber a si mesmo. O domínio mais desfa-
vorável do WHOQOL-bref neste estudo foi 
o meio ambiente, com 72,4% dos trabalha-
dores considerando-o como regular. Nesse 
sentido, um estudo mostrou que mesmo em 
ambiente de trabalho pouco favoráveis, na 
percepção de 61% dos trabalhadores cera-
mistas, os mesmos mostraram-se resilientes, 
visto que a maior parte apresentou boa QV, 

boa capacidade para o trabalho e evidencia-
ram estarem satisfeitos com a sua condição 
de saúde (DUARTE, 2015).

Num trabalho envolvendo 30 trabalhado-
res da produção de indústria cerâmica no mu-
nicípio de São Carlos do Ivaí (PR), foi possível 
identificar que o fator que mais causava des-
conforto aos trabalhadores envolvia o ruído 
no ambiente (MARREGA; ARAÚJO, 2014). 

Parece relevante aprofundar a noção do 
que é um meio ambiente de trabalho. Para 
isso, inicialmente, é necessário definir meio 
ambiente, o que representa uma tarefa um 
tanto difícil, considerando tratar-se de con-
ceito jurídico aberto. No entanto, confor-
me dispõe o inciso I do artigo 3º da Lei nº 
6.938/81, meio ambiente é o conjunto de 
condições, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a ‘vida’ em todas as suas formas 
(SANTOS; FERREIRA, 2014). 

Nos domínios físico e psicológico, os 
achados foram semelhantes, ficando com os 
maiores percentuais entre ‘bom e regular’. 
Em trabalho realizado na Croácia, com 
outras categorias profissionais, encontrou-
-se que o domínio físico era percebido como 
mais elevado, percebido frente à dor, pela 
necessidade de tratamento médico, pela 
percepção da energia para a realização das 
atividades cotidianas e pela satisfação com o 
sono com relação à capacidade de realizar o 
trabalho (MILOSEVIC ET AL., 2011).

A satisfação com o que se faz é um dos 
determinantes da Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT). Os principais fatores que 
influenciam a satisfação com relação ao tra-
balho estão relacionados às características 
de gestão das empresas, ao tipo de trabalho, 
aos grupos e às pessoas. Satisfação é um con-
ceito de difícil compreensão em função da 
sua discricionariedade, isso porque concebe 
experiências e percepções do colaborador, 
com aspectos de sua vida individual que in-
terferem nas condições de trabalho e reper-
cutem na sua vida funcional (FIGUEIREDO, 2012). 
Isso mostra que a satisfação se aproxima do 
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vínculo afetivo do indivíduo com o trabalho. 
Além da QV e da QVT, há estudos que rela-
cionam a satisfação como sendo um impor-
tante indicador de saúde (CALDAS ET AL., 2013). 

O método NASA-TLX analisa subjetiva-
mente a carga mental, considerando outras 
cargas exercidas no desenvolver da tarefa 
que intervêm em cada componente. A maior 
parte dos ceramistas obteve escores acima 
de 7,5, caracterizando alto nível de exigência 
para o trabalho no setor de produção.

Um estudo realizado com portuários 
da região Sul do Brasil indicou que 58,8% 
estavam submetidos às elevadas cargas de 
trabalho, identificadas pelas notas atribu-
ídas pelos trabalhadores aos esforços que 
se mostraram superiores a 70 na escala de 
zero a cem (VAZ ET AL., 2016). Isso contribui 
para a noção de que o conhecimento sobre 
as condicionantes do trabalho pode auxiliar 
na elaboração de estratégias conjuntas entre 
os trabalhadores e a gestão do trabalho, para 
elevar o bem-estar na realização das suas 
funções, qualificando as condições de traba-
lho (SANTOS; FERREIRA, 2014).

Pôde-se ter uma melhor compreensão de 
que a carga de trabalho faz parte do esforço 
mental e fisiológico resultante da execução 
laboral e de suas reações, por isso, é defini-
da neste estudo como carga psicofisiológica 
de trabalho. Ou seja, essa carga verifica mu-
danças globais e sistêmicas de acordo com 
a carga de trabalho à qual o indivíduo é 
exposto, com fortes relações com o processo 
saúde doença (CARDOSO; GONTIJO, 2012).

A análise dos dados demonstrou correla-
ção entre as variáveis carga psicofisiológica 
e QV. O domínio físico foi o que prevaleceu 
com correlação moderada e estatisticamente 
significativa, seguido do domínio psicológi-
co e de meio ambiente, que apontou correla-
ção fraca e estatisticamente significativa. O 
domínio relações sociais não mostrou corre-
lação estatística entre os dois questionários.

O ambiente laboral tem uma definição bas-
tante ampla, compreendendo não somente 
máquinas e equipamentos utilizados para 

transformar os materiais, mas, também, toda 
situação em que ocorre o relacionamento 
entre o homem e seu trabalho. Isso abrange 
não somente o ambiente físico, mas, também, 
o aspecto organizacional de como o trabalho 
é programado e controlado para manter a 
saúde dos seus colaboradores e, por conse-
quência, para produzir os resultados deseja-
dos. Desse modo, é importante a análise real 
da situação de trabalho, o entendimento e a 
compreensão das queixas dos trabalhadores, 
contextualizando-as em seu ambiente labo-
rativo (BATIZ; NUNES; LICEA, 2013).

Ao relacionar as exigências físicas e psi-
cológicas no trabalho das olarias, ambas 
têm demonstrado que os riscos à saúde são 
os mais diversos. Os principais sintomas 
apresentados são: deformidades nos dedos 
das mãos pelo carregamento manual de tijolos; 
varizes devido ao tempo prolongado de perma-
nência na posição ereta; doenças respiratórias 
causadas pela inalação e pela exposição direta 
à fumaça emitida no processo de queima e 
pela inalação de poeira da argila; irritação nos 
olhos causada pela exposição direta à fumaça; 
doenças na coluna devido ao carregamen-
to manual de tijolos e madeiras; desconforto 
físico; fadiga muscular; câimbras; estresse; 
exaustão e desidratação por exposição direta ao 
calor dos fornos; perda auditiva em função da 
exposição ao ruído emitido pelo maquinário; 
dermatoses por contato direto com os diversos 
materiais manuseados; e exposição prolongada 
ao sol (GOMES, 2010).

Diante dos fatos, a questão da saúde e da 
segurança no trabalho tornou-se notadamen-
te objeto de maior preocupação há algumas 
décadas, mas a discussão sobre os avanços e as 
ações preventivas é bem mais recente.

Desta forma, acredita-se que QV seja um 
objetivo complexo que abrange uma busca 
permanente de autossuperação e aperfeiço-
amento contínuo. Diz respeito exatamente 
à maneira pela qual o indivíduo interage na 
sociedade, como influencia o meio em que 
vive e é influenciado por ele (SILVA ET AL., 2016).

A QV envolve boas condições de trabalho, 
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que englobam além do ambiente físico, os 
aspectos organizacionais que preservam as 
formas de relacionamento entre os atores en-
volvidos no trabalho. O colaborador deverá 
ser valorizado através de qualquer cargo que 
ocupa (LIMONGI-FRANÇA, 2012).

Percebe-se que, por meio de investimentos 
em programas relacionados à QVT, a institui-
ção tem a possibilidade de construir um am-
biente mais humanizado, visando a perceber as 
necessidades individuais e da coletividade, que 
possibilitem o desenvolvimento de habilidades 
e competências específicas do trabalhador, 
considerando fatores como saúde, integridade 
moral, física e psicológica e o impacto do traba-
lho na vida social (SILVA ET AL., 2016).

A saúde e o trabalho estão integrados e 
dizem respeito à vida de todos, apresentan-
do-se de forma indissociável no cotidiano e 
nas rotinas de trabalho e vida. É difícil de-
terminar quando o trabalho termina e a vida 
pessoal começa, já que a saúde pertence à 
vida e extrapola a profissão/ocupação/tra-
balho (BRASIL, 2015).

Para agir na promoção de saúde no traba-
lho dos ceramistas da produção, é essencial 
antepor resistências, rever antigas práticas e 
redesenhar a atuação com uma visão de que 
as condições laborais nem sempre são favo-
ráveis à saúde. Deve-se promover a cons-
cientização dos gestores e dos trabalhadores 
para que busquem opções que proporcionem 
melhores condições de trabalho, mudança 
de hábitos e cuidados com a condição de 
saúde que possibilitem incremento na QV e 
na capacidade para o trabalho. O maior pa-
trimônio de uma empresa certamente é sua 
massa trabalhadora. Já o maior patrimônio 
do trabalhador assalariado é sua capacidade 
plena de trabalhar.

Como prospecções de ações para a pro-
moção da saúde e prevenção de agravos dos 
trabalhadores da categoria: 

Parece relevante a criação e a manutenção 
dos espaços de diálogo nas empresas nos 
quais e através dos quais se possa fortalecer 

a inclusão das diferenças e a tolerância, 
promovendo a modificação das formas 
de gerenciar para uma ação comunicati-
va que promova a construção de pactos 
corresponsáveis; 

Atenção especial às formas de organização 
deve ser dispensada, visando à promoção 
de uma visão crítica racional e global dos 
processos organizacionais, dentro da pers-
pectiva preventiva em saúde que minimize 
os motivos ligados ao sofrimento e ao adoe-
cimento mental; 

Observa-se que o domínio meio ambiente 
associa-se à insatisfação pelas dificuldades 
econômicas vivenciadas no que tange à au-
torrealização, sendo o principal desígnio 
para a sobrevivência. Aconselha-se que as 
empresas estabeleçam políticas e promo-
vam ações que viabilizem melhor acessi-
bilidade aos meios de transporte público, 
refeições, gratificações, oportunidades de 
adquirir novas habilidades, em especial, em 
momento em que o trabalhador encontra-
-se fragilizado, fornecendo segurança e 
proteção; 

O ambiente de trabalho nas cerâmicas deve 
ser objeto de atenção constante, visando à 
exploração de todas as medidas possíveis 
das formas de proteção coletiva e, quando 
necessário, também de proteção individual; 

O desenvolvimento de Análise Ergonômica 
do Trabalho (AET), que explore, além da 
legislação vigente, os aspectos ambientais, 
físicos dos postos de trabalho, biomecâni-
cos e organizacionais, tem potencial para a 
implantação de importantes melhorias nas 
condicionantes do trabalho; 

A discussão e a análise dos atores inter-
nos das empresas responsáveis pela saúde 
e pela segurança, a exemplo do Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) e da Comissão Interna 
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de Prevenção de Acidentes (Cipa), de levan-
tamentos e seus resultados, como maneira de 
parametração, visando à adoção de medidas 
de cuidado com a saúde ocupacional, é 
recomendável.

A interlocução com o Sistema Único de 
Saúde (SUS), através da atenção básica dos 
municípios, bem como com o serviço espe-
cializado, a exemplo do Centro Regional 
de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest), entre outras representações, deve 
ser uma constante e ter caráter antecipató-
rio, prevencionista e de criação da cultura e 
do empoderamento dos sujeitos no cuidado 
integral de sua saúde. Isso em detrimento do 
modelo punitivo no qual o contato com os 
órgãos públicos de saúde fica restrito a, por 
exemplo, momentos fiscalizatórios, remedia-
tivos e com menor potencial construtivista;

Cabe aos setores públicos estarem atentos 
às condições de vida e saúde, incluindo o tra-
balho dessas populações, usando indicado-
res para suas ações, bem como promovendo 
e estimulando a investigação sobre as con-
dições de trabalho e de saúde dos trabalha-
dores, retroalimentando políticas públicas 
significativas nesse campo da saúde coletiva.

Conclusões

A análise de carga psicofisiológica supera 
a interface tecnológica envolvida, conside-
rando a influência de fatores sociais em sua 
constituição. Uma série de fatores colabora 

para a configuração atual de um quadro de 
maior sobrecarga psicofisiológica, tais como: 
a insegurança física, a falta do senso de pro-
teção e de cuidados com a condição de saúde, 
o ambiente laboral com contaminantes e po-
luentes do ar, o ruído, a temperatura, o clima, 
a dor e o desconforto, a fadiga, o estresse, a 
dependência de medicações, os sentimentos 
negativos com relação à vida e ao trabalho. 
Soma-se a isso a atual crise previdenciária 
e o receio do desemprego, frente aos altos 
índices observados no País. 

Por meio do estudo, da identificação e 
da avaliação prévia que envolve a saúde do 
trabalhador, tem-se a probabilidade de im-
plementar na empresa ações educativas, 
programas de promoção da saúde e preven-
ção de agravos relacionados à QV e à redução 
da carga psicofisiológica no trabalho, priori-
zando a lógica da saúde do trabalhador como 
campo da saúde coletiva, tendo o trabalha-
dor como ator e autor de sua condição de 
vida, trabalho e saúde.
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RESUMO Estudo fenomenológico baseado no referencial merleau-pontyano, com objetivo de 
desvelar a percepção de famílias do entorno da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité, 
Bahia, Brasil, sobre o residir em contexto de vizinhança com a mineradora. As descrições pro-
duzidas por meio de entrevistas em grupo com 12 familiares residentes da área de influência 
da mineradora foram submetidas à analítica da ambiguidade e revelaram a categoria: partir 
e ficar como (im)possibilidade de tornar-se outro, desvelando a ambiguidade vivenciada, em 
que a permanência no local envolvia a manutenção de vínculos com a natureza, a vizinhança, 
o trabalho rural, mas implicava prejuízos à saúde, finanças e existência.

PALAVRAS-CHAVE Acontecimentos que mudam a vida. Saúde pública. Exposição ambiental. 
Mineração.

ABSTRACT Phenomenological study with merleau-pontyan referential, aiming to unveil the per-
ception of families in the surroundings of the Uranium Concentrate Unit in Caetité – Bahia – 
Brazil, about living in a neighborhood context with the mining company. Descriptions produced 
through group interviews with 12 family members living in the area of influence of the mining 
company were submitted to analysis of the ambiguity and revealed the category: departing and 
staying as (im)possibility of becoming another, revealing the ambiguity experienced, where per-
manence in the site involved the maintenance of ties with nature, neighborhood, rural work, but 
implied damages to the health, finances and existence.

KEYWORDS Life change events. Public health. Environmental exposure. Mining.
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Território marcado pela 
mineração de urânio: 
fragmentos de uma 
problemática

O ciclo do combustível nuclear em todas as 
suas fases (mineração, transporte, benefi-
ciamento, uso em usinas e descarte) implica 
riscos e afeta a saúde humana de maneira 
complexa e perigosa, estendendo-se desde a 
exposição aguda revelada por acidentes em 
usinas até as elevadas incertezas e falta de 
conhecimento científico relacionados com 
os efeitos decorrentes da exposição crônica 
a baixas doses de radiação sobre a saúde dos 
trabalhadores e da população (MENKE; GUALLAR; 

COWIE, 2016). Neste estudo, enfatizamos a fase 
da ‘mineração’, entendida aqui como todo o 
processo de extração, beneficiamento e pro-
dução de concentrado de urânio.

O urânio, quando liberado ao meio am-
biente em grandes quantidades, é ingerido 
por meio da cadeia alimentar, inclusive pela 
água contaminada ou pelo leite dos animais 
(LOFTS ET AL., 2015). A sua acumulação no organis-
mo humano depende da via de entrada, que 
pode ocorrer através da inalação, ingestão 
ou contato com a pele; da duração da expo-
sição; da dose do composto químico do qual 
faz parte; e, da sua absorção (PUNCHER; BURT, 2013; 

VICENTE-VICENTE ET AL., 2010).

As atividades de exploração mineral são 
conhecidas pelos diversos impactos produ-
zidos, como: geração de efluentes e rejeitos 
tóxicos; contaminação ambiental do solo, do 
ar e dos recursos hídricos; exposição ocu-
pacional a substâncias tóxicas; entre outros. 
Ademais, o caso específico da exploração de 
urânio traz um elemento complicador, a ra-
dioatividade (HILL, 2012; THOMPSON, 2012).

Embora a radiação ionizante seja conside-
rada invisível, inaudível, inodora e insípida, 
possui um alto potencial de nocividade à saúde 
humana, podendo acarretar morte. O dano 
provocado ao organismo humano pela radia-
ção depende da energia das partículas, tipo de 

radiação, distribuição no corpo e da taxa de eli-
minação. A síndrome aguda da radiação surge 
logo após a exposição humana a altas doses; 
quando a exposição é baixa, os efeitos, em geral, 
só aparecem ao longo dos anos (RAGE ET AL., 2015).

A vivência com famílias que residem 
nesse contexto desvelou prejuízos associa-
dos às suas atividades, a exemplo de aciden-
tes ocorridos em Unidades de Concentrado 
de Urânio (URA), confirmando a denúncia 
de um funcionário da bacia de finos, de que 
haviam sido identificados 236 furos nas 
mantas que deveriam impedir o contato do 
líquido com o solo, o que resultou em libera-
ção de efluentes líquidos com concentração 
de urânio-238, tório-232 e rádio-226 no meio 
ambiente (GREENPEACE, 2008). 

Além da contaminação das águas, o uso 
intensivo dos recursos hídricos para as ativi-
dades de mineração tem drenado a água dos 
poços dos moradores e diminuído de forma 
drástica a oferta hídrica no entorno das 
minas (LISBOA ET AL., 2011). Ademais, os impac-
tos gerados pela mineração de urânio dizem 
respeito a um tipo de injustiça que torna as 
sociedades ainda mais desiguais, do ponto de 
vista econômico e social (LISBOA ET AL., 2011; PORTO; 

PACHECO, 2009; SILVA, 2015). 
Estudos com foco na interface da injustiça 

ambiental com as populações mais vulnerá-
veis mostram uma significativa reflexão em 
torno da bioética da proteção, a qual se cons-
titui por ferramentas teóricas e práticas que 
visam compreender o que pode ser útil para 
o enfrentamento e resolução de conflitos de 
interesses entre quem tem os meios que o ca-
pacitam para realizar sua vida e quem não os 
tem (SCHRAMM, 2008; VIDAL ET AL., 2014). 

Ao priorizar os ‘vulnerados’ que não 
dispõem de tais meios, a bioética da proteção 
pretende respeitar concretamente o princípio 
de justiça, já que aplica a equidade como condi-
ção sine qua non da efetivação do próprio prin-
cípio de justiça para atingir a igualdade. Nessa 
perspectiva, a bioética da proteção pode ser 
pensada como meio prático para proteger seres 
vivos vulnerados contra ameaças que podem 
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prejudicar, irreversivelmente, suas existências 
(SCHRAMM, 2008; VIDAL ET AL., 2014).

Nossa vivência durante o desenvolvimen-
to da pesquisa intitulada: Identificação dos 
fatores de risco e diagnóstico de agravos 
ocupacionais relacionados à exposição ao 
urânio, realizada pelo Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Vitória 
da Conquista (BA), serviço vinculado ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), nos fez ver 
inúmeros impactos direto da mineração 
de urânio na vida de pessoas residentes em 
comunidades rurais, sobretudo do ponto de 
vista econômico, já que, em geral, vivem da 
agricultura e o processo desvaloriza suas 
terras, tornando-as áridas e impossibilitadas 
para uma série de cultivos. 

No entanto, percebemos que ainda são 
incipientes os estudos relacionados com a 
exposição humana à radiação de urânio no 
contexto brasileiro, sobretudo voltados a co-
nhecer a percepção das populações envolvi-
das, haja vista a mineração ser uma atividade 
com poucas evidências sobre as implicações 
biopsicossociais para as populações humanas. 

Essas reflexões nos conduziram à seguin-
te questão norteadora: qual a percepção de 
famílias sobre habitar no entorno da URA? 
Assim, este artigo objetiva desvelar a per-
cepção de famílias do entorno de uma URA 
sobre o residir em contexto de vizinhança 
com a mineradora. 

Estratégias utilizadas para a 
construção do saber 

Trata-se de um estudo fenomenológico fun-
damentado na ontologia da experiência de 
Merleau-Ponty, que se configura na com-
preensão da experiência perceptiva como 
vivência essencial ambígua, que se proces-
sa na relação dialógica e na intercorporei-
dade (MERLEAU-PONTY, 2015). O autor discute 
o tema da percepção a partir da noção de 
‘corpo próprio’. O termo corpo refere-se à 
dimensão do processo perceptivo que os 

fenomenólogos entendem como sendo a 
nossa vivência do tempo – temporalidade – 
à retomada de um horizonte de passado que 
se impõe a nós, independentemente de nossa 
vontade. Já o termo próprio refere-se à pos-
sibilidade de ‘tornar-se um outro eu mesmo’, 
em função da dinamicidade que advém do 
processo perceptivo (MERLEAU-PONTY, 2015). 

Logo, a noção de corpo para Merleau-Ponty 
não corresponde ao corpo psicofisiológico, 
embora este seja indispensável à sua ocorrên-
cia. Para o autor, o ‘corpo próprio’ refere-se à 
percepção humana, que se desvela sob cinco 
dimensões: ‘corpo habitual, corpo percepti-
vo, corpo sexuado, corpo falante e corpo do 
outro’ (MERLEAU-PONTY, 2015). Dimensões estas 
que serviram de base à compreensão das nar-
rativas dos participantes do estudo. 

A pesquisa ocorreu na zona rural de 
Caetité, Bahia, Brasil – município situado ao 
sudoeste do estado, que possui, aproxima-
damente, 48 mil habitantes (IBGE, 2010), onde 
fica localizada a URA, única mina de urânio 
em operação no Brasil, implantada no ano 
de 2000 pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) (SILVA, 2015). O empreendi-
mento produz o concentrado de urânio, a 
principal matéria-prima utilizada na fabrica-
ção do combustível para as usinas atômicas de 
Angra 1 e 2 que funcionam no Rio de Janeiro, 
Brasil. Boa parte da população habitante 
dessa região é constituída de pequenos agri-
cultores que já residiam ali antes da implan-
tação da mineradora (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2010).

Nesse contexto, surgiram os 12 integran-
tes do estudo, três membros de cada uma das 
quatro famílias participantes, todos residentes 
em quatro comunidades da área considerada de 
influência direta da URA, por estarem situadas 
em um raio de 20 km do centro do empreendi-
mento, cujas relações socioeconômicas e cultu-
rais encontravam-se afetadas pela implantação 
e pela operação da mina (INB, 1997). 

As famílias foram selecionadas por in-
termediação de uma Agente Comunitária 
de Saúde (ACS) que trabalhava no municí-
pio e de seu esposo, residentes em uma das 
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comunidades que compuseram o cenário do 
estudo. Com efeito, o fato de residirem em 
área adjacente à mineradora mostrou-se de 
extrema importância para a participação da 
vizinhança na pesquisa, visto que eles com-
partilhavam diretamente a problemática 
com os que ali residiam. 

Como critérios de inclusão, estabelece-
mos o desejo das famílias em participar, 
serem moradoras das localidades citadas e 
residirem na região antes da implantação 
da mineradora. Estabeleceram-se como cri-
térios de exclusão a idade inferior a 13 anos 
e a presença de defict auditivo ou cognitivo 
de algum participante familiar, já que essas 
características poderiam dificultar a com-
preensão sobre a participação na pesquisa.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa, sob o protocolo de nº 
206.228/2013, seguindo as recomendações da 
Resolução nº 466 do Conselho Nacional de 
Saúde. Os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
autorizando a gravação, a utilização das falas e 
a publicação dos resultados. Apenas um menor 
de 18 anos, participante da pesquisa, assinou 
um Termo de Assentimento, na medida em 
que seus responsáveis assinaram o TCLE. 
Com vistas a garantir o anonimato, os partici-
pantes foram identificados com o nome de um 
minério ou de uma pedra preciosa.    

Os participantes possuíam idades entre 
13 e 79 anos, sendo a metade deles idosos. 
Cinco eram do sexo feminino e sete do sexo 
masculino. A maioria residia na localidade 
havia mais de 48 anos. No que diz respeito 
ao nível de escolaridade, um possuía ensino 
fundamental completo, e os demais tinham 
ensino fundamental incompleto. Somente 
um colaborador familiar era solteiro, e todos 
eram da religião católica.

 A técnica de coleta de informações utilizada 
foi a entrevista aberta em grupo que ocorreu 
nas residências das quatro famílias. Cada entre-
vista teve a duração de aproximadamente duas 
horas, por meio da seguinte pergunta: ‘Como 
é para vocês viverem aqui nessa localidade?’. 

Essa pergunta foi importante para proporcio-
nar a abertura ao outro e para não perder de 
vista o objetivo principal do estudo.

As descrições foram submetidas à analítica 
da ambiguidade, técnica desenvolvida para a 
análise de descrições empíricas em estudos 
com abordagem fenomenológica. Esta tem 
como matriz teórica a fenomenologia de 
Edmund Husserl e a ontologia da experiência 
de Merleau-Ponty e objetivou o desvelamento 
de ambiguidades que se mostraram por meio 
da intersubjetividade entre pesquisador e 
participantes (SENA ET AL., 2010).

A partir das descrições vivenciais, a analí-
tica consistiu em perceber as ambiguidades 
e objetivá-las sob a forma de categorias. Em 
seguida, procedemos à análise propriamen-
te dita: organizamos os textos referentes às 
transcrições das gravações na íntegra; rea-
lizamos leituras minuciosas do material, na 
perspectiva de fazer ver as vivências essen-
ciais que se constituem como experiências 
perceptivas nas dimensões sensível e refle-
xiva; em seguida, permitimos que a leitura 
do material fluísse livremente, deixando os 
fenômenos se mostrarem em si mesmos, a 
partir de si mesmos (SENA ET AL., 2010).

Embora o pensamento merleau-pontyano 
se oponha à objetividade, a produção cien-
tífica impõe-nos a estabelecê-la. Assim, a 
leitura minuciosa das descrições emergentes 
do diálogo com as famílias conduziu-nos a 
responder ao objetivo do estudo a partir da 
categoria: partir e ficar como (im)possibili-
dade de ‘tornar-se outro’: vivências de famí-
lias no contexto da mineração de urânio.      

Partir e ficar como (im)
possibilidade de ‘tornar-se 
outro’: vivências de famílias 
no contexto da mineração 
de urânio

As descrições das vivências dos participan-
tes da pesquisa desvelaram que a instalação 
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da mineradora na região implicou tanto be-
nefícios à vida dos moradores, caracteriza-
dos por acesso à energia elétrica, abertura 
de mercado de trabalho, facilidade de trans-
porte para a cidade, atendimentos básicos de 
saúde, quanto prejuízos, como a contamina-
ção radioativa socioambiental e o aumento 
de morbimortalidade, entre outros. Cientes 
dessa realidade, as famílias vivenciaram uma 
ambiguidade entre partir e ficar.

Tal ambiguidade se desvelou quando os 
participantes refletiram sobre o fato de resi-
direm em contexto de vizinhança com uma 
mineradora e fez ver que, independentemen-
te da vivência, seja ela positiva ou negativa, 
sempre há possibilidade de ‘tornar-se outro’, 
exceto na morte, que consiste na experiência 
mais radical dos seres humanos, uma vez que 
não há mais diálogo nem intersubjetividade 
(MERLEAU-PONTY, 2002, 2015). 

A intersubjetividade é marcada por uma 
‘condição corpórea’ que se dá entre ações 
individuais e coletivas, uma vez que o corpo 
não só expressa a presença do outro como 
nos torna conscientes da nossa presença 
(MERLEAU-PONTY, 2015). Assim, como os prejuízos 
só passaram a ser vistos após o contato dos 
participantes com os benefícios de residirem 
próximo a uma mineradora, confirmam a 
ideia de que a consciência de nós mesmos se 
dá após termos ‘frequentado’ o outro (DAOLIO; 

RIGONI; ROBLE, 2012; MERLEAU-PONTY, 2015). 
Essa percepção encontra eco na fala dos 

participantes ao destacarem a importância 
das amizades construídas ao longo dos anos 
e a dificuldade em separarem-se; outros 
disseram que preferiam continuar naquela 
comunidade, em função da história de suas 
famílias e das lembranças do passado, re-
forçando a noção de intersubjetividade 
como uma trama comum que faz ver que 
eu só posso existir com o outro (SANTOS, 2015). 
Ademais, um tema em comum apareceu em 
todas as falas: o fato de ter nascido e crescido 
naquele lugar, ou seja, o enraizamento da-
queles que vivem no contexto da mineração. 

Reflexões sobre o lugar do nascimento, 

da profissão, do ambiente, conferem ao ser 
humano um sentido de raiz, por sua partici-
pação na existência de uma coletividade que 
conserva vivos certos tesouros do passado 
e certos pressentimentos do futuro (FARIAS; 

PINHEIRO, 2013; WEIL, 2008). Assim, o enraizamento, 
embora seja de difícil definição, pode se con-
figurar como uma necessidade importante 
da natureza humana.

O abandono do lugar de origem, acompa-
nhado da renúncia de tudo o que foi construí-
do durante anos e por várias gerações, não era 
uma questão de simples decisão entre partir ou 
ficar, pois determinava às pessoas sensações de 
perdas irreparáveis. Deixar para trás o lugar em 
que nasceu, viveu, atuou, bem como as relações 
que se estabeleceram ali, poderiam constituir-
-se uma vivência de desenraizamento (FARIAS; 

PINHEIRO, 2013; WEIL, 2008).

Na perspectiva merleau-pontyana, essa 
vivência poderia constituir-se como uma 
redução da possibilidade do tornar-se ‘outro 
eu mesmo’. Assim, afastar-se de suas raízes 
podia implicar perda de si, como percebe-
mos nas seguintes falas: 

[...] estamos aqui há mais de 48 anos, aqui é 
bom porque foi onde nós nascemos e nos criamos 
[...]. (Alexandrita).

[...] A roça foi onde nasci, e já estou acostumado. 
(Rubi).

[...] Eu nasci, cresci, e estou aqui até hoje! 
(Esmeralda).

 [...] Nós nascemos e criamos aqui. Eu sempre 
falo que tem um pouquinho de tempo que eu 
moro aqui, só 58 anos de nascido. (Diamante).

[...] Todos nós temos amor por onde nós nasce-
mos e fomos criados [...] Eu nasci aqui, fui para 
São Paulo, morei no Juazeiro, daí tornei voltar pra 
terra onde meu umbigo foi enterrado. (Cristal).

A fala de Cristal fez menção ao fato de 
que, em determinadas regiões do Brasil, é 
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comum a prática de enterrar o coto umbili-
cal de recém-nascidos, acreditando-se que o 
lugar onde o coto foi enterrado pode influen-
ciar no destino da criança. Contudo, sob lentes 
merleau-pontyanas, percebemos que há no rito 
muito mais do que uma prospecção de futuro, 
há também um senso de pertença, pois simbo-
liza uma parte do ser que foi plantada naquele 
território, o que implica o enraizamento de 
muitos participantes com aquele lugar.

Ademais, é importante ressaltarmos não 
apenas a existência de vínculos afetivos com 
o ambiente, mas também a relevância desses 
vínculos para a qualificação da existência 
humana. O lugar em que se vive vai além de 
um espaço físico, ele corresponde ao terri-
tório das relações que se estabelecem com a 
rede de afinidades e diferenças, que servem 
como base para a construção da identidade 
sociocultural, como nos mostraram os relatos: 

[...] não queria sair [...] mas se está dando na ca-
beça dos filhos, o que eu posso fazer? Eu mais o 
velho vamos ficar aqui sozinhos? (Cristal). 

Se a gente receber a indenização, ir embora e 
olhar para trás e ver que deixou uns, a gente já 
sente [...] sair e deixar o vizinho, isso é muito 
chocante! (Diamante).

Essas falas retomaram a perspectiva dos 
vínculos sociais, remetendo-nos às reflexões de 
Merleau-Ponty acerca do ‘corpo habitual’, que 
corresponde à noção de fenômeno como uma 
totalidade que se impõe a nós, independente-
mente de nossa vontade (MERLEAU-PONTY, 2015). O 
cotidiano das famílias do entorno da mineração 
se mostrou marcado pela presentificação do 
‘corpo habitual’, cujo desdobramento engen-
drou a vivência ambígua entre partir e ficar, 
ou seja, essas dimensões apareceram de forma 
fenomênica à percepção dos participantes do 
estudo, desvelando a retomada de perfis ambí-
guos que envolviam, simultaneamente, a reto-
mada de possíveis perdas em vários domínios e 
a de possíveis ganhos também.

Em ambas as possiblidades, ocorreu o 
fenômeno, descrito por Merleau-Ponty, da 
experiência do ‘outro eu mesmo’, enquanto 
movimento de transcendência da percep-
ção das famílias ao estabelecerem contato 
com o contexto da mineração e desvelarem 
dois perfis de um mesmo fenômeno (MERLEAU-

PONTY, 2015). Esse movimento trouxe à luz a 
noção de que o corpo sempre ultrapassa o 
imediato, em busca do sentido, da natureza 
do ser que apesar de sempre nova a cada per-
cepção, nunca aparece sem um passado, sem 
realçar a experiência do corpo no mundo, 
nas relações, na historicidade, na cultura 
(NÓBREGA, 2014).

Ademais, ressaltamos que a experiência, as-
sociada à possibilidade de emigração do terri-
tório de origem, ocorreu, principalmente, pelo 
viés da intersubjetividade, mediante o encontro 
entre pessoas e culturas, tradições e perspecti-
vas, advindos com a inserção da URA naquela 
zona rural. Nessa perspectiva, a intersubjetivi-
dade vivenciada por essas famílias possibilitou 
não somente a construção de vínculos com a 
comunidade, mas também promoveu proces-
sos de autoidentidade e de identificação com 
o outro e com o mundo, bem como a projeção 
de um vir a ser distante dessas referências de 
origem (MERLEAU-PONTY, 2015).

Assim, a interrupção da experiência do 
‘outro’, pela possibilidade de saída do território, 
parecia sinalizar um desenraizamento àquelas 
famílias – distanciamento das raízes, da casa 
em que nasceu e cresceu, do contato com a 
natureza, do exercício da função de lavrador, 
dos vínculos afetivos estabelecidos com a vizi-
nhança que, há décadas, serviu como fonte de 
compartilhamento de saberes e valores. 

Desse modo, a vivência do ‘corpo do 
outro’ ocorre não apenas pela presentifica-
ção criativa do ‘corpo habitual’, mas também 
pelo agir espontâneo do ‘corpo percepti-
vo’, dimensão que se pode compreender 
no contexto vivencial dos participantes do 
estudo nas seguintes circunstâncias: quando 
movidos pelo sentimento de enraizamento, 
vivenciavam um sentido de permanência 
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no território de origem; quando mobiliza-
dos pelos sentimentos de incerteza, medo e 
preocupação devido aos efeitos radioativos 
da mina e do longo período de estiagem, 
vivenciavam um sentido de deixar a região 
de origem. Assim, o ‘corpo perceptivo’ se 
referiu à ação imediata do ‘corpo próprio’ 
impulsionado por sentimentos.

Estar enraizado é habitar um espaço 
próprio, é sentir-se em casa. Vários são os 
elementos que compõem uma morada em 
que se pode considerar como própria, entre 
eles, a história, as memórias, as pessoas e os 
vínculos que se estabelecem, logo, não pode 
haver morada sem um território com a sua 
totalidade (FARIAS; PINHEIRO, 2013; WEIL, 2008). De 
outro modo, a saída do território significa 
desenraizar-se, afastar-se das pessoas que 
fazem parte de suas tradições e histórias, 
nesse contexto da pesquisa, em função da 
dominação e espoliação econômica, proces-
so que privilegia o acúmulo do capital em de-
trimento da cultura e tradição desses povos 
da zona rural (WEIL, 2008). 

O desenraizamento ainda pode se cons-
tituir como um assassinato do passado, que 
é construído pelo homem a partir de todo o 
patrimônio herdado em sua existência; ani-
quilá-lo significa, potencialmente, desferir a 
capacidade das pessoas de construírem seu 
futuro, pois este depende da existência do 
passado. Em convergência, esse pensamento 
faz eco à noção merleau-pontyana de ‘corpo 
falante’, que consiste no potencial de nossas 
expressões, sejam elas artísticas ou não, de 
produzirem outras falas.

Os grupos familiares podem ser configura-
dos como ‘corpo falante’, na medida em que 
se mostraram como espaços de produção de 
falas, de relação dialógica, de intersubjetivi-
dade. Nessa direção, a perspectiva do ‘corpo 
falante’ pressupõe que a fala não constitui o 
código e a expressão do pensamento, ao con-
trário, o pensamento articula-se à medida 
que as falas vão sendo desveladas (MERLEAU-

PONTY, 2015). Portanto, aprender a ver as coisas 
que se processam a partir do ‘corpo falante’ 

é adquirir um novo uso do ‘corpo próprio’, é 
enriquecer e reorganizar o esquema corporal 
– uso do ‘corpo habitual’ (MERLEAU-PONTY, 2015). 

O relato seguinte revelou a ambiguidade 
do ‘corpo próprio’ ao se referir ao sentido de 
‘tranquilidade’ (sossego) das famílias que re-
sidiam no entorno da mineradora:

Hoje se a gente olhar pelo outro lado não é nem 
vontade, é uma necessidade de sair por outras 
preocupações. [...] aqui é um sossego, uma tran-
quilidade, à noite não tem barulho nenhum, mas 
tem outras preocupações que nos leva a repensar 
se vale a pena continuar aqui nesse sossego que 
a gente acha que tem, porque na verdade é um 
sossego que a gente não tem. (Esmeralda).

Assim, a perspectiva da intersubjetividade 
humana, proposta pelo filósofo, nos faz ver, 
por outro lado, que, em algum nível, o encontro 
autêntico e dialógico desses familiares com um 
novo território existencial pode impulsionar-
-lhes a retomada de vivências e novos sentidos 
do existir no mundo, de modo que o ‘tornar-se 
outro’, inesperadamente, pode lhes ocorrer. O 
aprendizado pelo ‘corpo falante’ contribui para 
vivências humanas de possibilidades de inser-
ção no mundo e de ressignificações de traje-
tórias de vida, que desvela um ‘outro’ que é, ao 
mesmo tempo, enraizamento e transcendência, 
igualdade e diferença. 

As raízes, traduzidas como a nossa par-
ticipação natural na existência coletiva, o 
que envolve tudo aquilo que produzimos em 
nossas histórias de vida, constituem ‘falas 
faladas’, que sempre abrem possibilidades a 
outras ‘falas’ (MERLEAU-PONTY, 2015). Logo, sob o 
olhar de Merleau-Ponty, percebemos que o 
desenraizamento das famílias, por conta da 
saída do território de origem, pode promo-
ver uma descontinuidade do ‘corpo falante’ 
para muitos familiares, e, por conseguinte, 
do ‘corpo do outro’, implicando a redução da 
possibilidade de ‘tornar-se outro’, por meio 
das relações vivenciadas com antigos con-
textos existenciais. 

Assim, ao nos referirmos a contextos 
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existenciais, a maior parte dos participan-
tes nasceram, cresceram, casaram, tiveram 
os seus filhos e os criaram na região. São 
homens e mulheres que tinham uma relação 
de vizinhança e que se uniram com o obje-
tivo de constituir uma família, de construir 
vínculos socioafetivos, conforme apareceu 
no relato a seguir: 

A gente se conheceu aqui nas festinhas. Eu mora-
va com meu pai e ele tinha um irmão que morava 
lá pertinho da gente, ele casou com uma prima 
minha que morava lá também, eu sempre ia na 
casa dela e a gente se conheceu. Criei meus filhos 
aqui. (Águas Marinhas).

 As famílias entrevistadas eram, em sua 
maioria, patriarcais, sendo possível perceber 
o patriarca como o responsável pelas ques-
tões financeiras e a função feminina centrada 
nos cuidados domésticos e da família. Nesse 
modelo, as mulheres apareceram como as 
grandes responsáveis pela organização da 
vida privada; e o homem, pela vida pública 
familiar. Os participantes, porém, não descar-
taram a possibilidade de mulheres assumirem 
o sustento da casa, plantando e cuidando dos 
animais, enquanto os homens, eventualmente, 
assumiam o cuidado das crianças. Ademais, 
os filhos casados, quando não encontravam 
oportunidades de trabalho fora de casa, cons-
truíam suas casas próximas as dos pais, sogros 
e sogras, o que permitia às famílias se encon-
trarem com maior frequência. 

Nesse contexto, o estudo fez ver que, atu-
almente, a permanência no território não 
garante mais às famílias a manutenção dos 
vínculos afetivos estabelecidos com a vizi-
nhança, uma vez que, há algum tempo, boa 
parte dos vizinhos vinha abandonando suas 
terras, conforme vemos na fala seguinte: 

[...] eu tenho muita vontade de sair daqui porque 
eles tiraram todo mundo (a empresa idenizava 
as famílias pela entrega das terras), todos os vi-
zinhos nossos. Indenizou o pessoal e eles foram 
embora. (Ortoclásio).

O relato de Ortoclásio nos convoca a re-
fletir sobre a noção merleau-pontyana de 
‘corpo sexuado’, que se refere à experiên-
cia gozosa do diálogo, intersubjetividade e 
entrelaçamento proporcionados pelas rela-
ções socioafetivas com as pessoas e com o 
‘habitat’, o que também nos permite viven-
ciar o ‘corpo do outro’, isto é, a experiência 
de um ‘outro eu mesmo’. Logo, tanto partir 
como ficar no território afetaria a sexuali-
dade dos participantes da pesquisa em seu 
sentido existencial: 

Aqui é um sossego, chega à noite não tem baru-
lho. (Esmeralda).

[...] se fosse para sair eu sentia mais falta da roça 
e das criações (animais). (Ortoclásio).

[...] quando ele tá doente, ele gosta de sentir o 
cheiro do gadinho dele, parece até que ele sara. 
(Cristal).

[...] aqui, quando amanhece o dia nós já estamos 
caminhando para aqui e para acolá, mexendo 
com gado, com uma coisa e outra. (Topázio).    

As falas mostraram como a dimensão 
social da vida comunitária e do enraizamen-
to presentificaram um passado e um futuro 
que se entrelaçavam, corroborando o movi-
mento ambíguo do ‘corpo próprio’: em nosso 
‘corpo atual’ (presente), nós nos comporta-
mos de maneira a procurar algo desde um 
passado, e se não temos formulado aquilo 
que procuramos, vamos buscá-lo onde não 
estamos, à nossa frente. 

Assim, a noção de ‘corpo perceptivo’, em 
Merleau-Ponty (2015), remete-se a uma matéria 
atual que se abre para aquilo que ela não é, para 
a alteridade, enfim, para aquilo que está dispos-
to em nossa vida como uma iminência. Nessa 
perspectiva, a permanência na região poderia 
também sugerir a manutenção do vínculo com 
a natureza, contudo, a terra, as vegetações e os 
animais já não eram mais os mesmos, como 
mostram as descrições: 
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[...] antes a produção estava boa, só não estava 
comendo porque a água estava ficando estranha, 
os peixes e os sapos que caiam dentro, morriam 
[...] Nós estamos muito bem ‘beneficiados’, nos-
sa casa toda rachada recebendo essa poluição 
todo dia; um pé de planta leva anos para pôr uma 
fruta, mudou até o sistema das plantas produzi-
rem. (Quartzo).  

[...] tem os estrondos na base do meio-dia pra 
poder quebrar as pedras, dizem eles que não 
tem perigo, mas tem hora que chega passar 
aquela catinga de enxofre. Quando vejo que 
vem a poeira eu fecho a janela, mas não adianta. 
(Alexandrita).

Ao refletir sobre a possibilidade de con-
taminação por meio do gás radônio, os par-
ticipantes desvelaram a vivência do ‘corpo 
habitual e falante’. Segundo os familiares, 
o deficit hídrico decorrente da seca, exa-
cerbado pelo desvio das águas dos poços e 
nascentes pela mineradora; os vazamentos 
de material radioativo no lençol freático e 
a poluição do ar em função da emissão do 
radônio eram repercussões importantes 
decorrentes das atividades uraníficas, res-
ponsáveis por boa parte da degradação am-
biental que atingia a região.

Outro elemento importante presente nos 
relatos dos participantes foi a expressão do 
‘corpo sexuado’ associado ao prazer do exer-
cício da profissão de lavrador. A identidade 
laboral dessas pessoas encontrava-se entrela-
çada ao trabalho na terra, ao trato dos animais 
(criações) e ao cuidado com as plantações, o 
que foi percebido nas seguintes falas: 

Eu gosto do cheirinho da roça, agora mesmo 
minha terra está lá toda aradinha. Com minha 
idade eu não vou para a cidade [...] chega lá eu 
não posso trabalhar e ficar parado não dá certo! 
(Ortoclásio).

 [...] se ele for para a cidade, chega lá ele fica só 
dormindo e aqui não. Eu gosto daqui moça, por-
que aqui você cria uma galinha. (Cristal).

[...] Quando eu era novo eu podia sair, comprar 
um lugar fora e trabalhar, hoje se eu for para 
a cidade, eu acho que eu morro mais ligeiro. 
(Topázio).

[...] uma pessoa igual a ele não arranja trabalho 
nenhum, quem é que vai empregar gente velho? 
Se for, só vai ficar dentro de casa, [...] e com isso, 
vai embora mais ligeiro. (Alexandrita).

Para aqueles que dependiam da terra, cujos 
projetos de vida vinculavam-se diretamente a 
ela, a ideia de partir trazia insegurança, ani-
quilamento de sonhos e incerteza de subsis-
tência. Retirar essas pessoas do contexto em 
que elas viviam, além de gerar insegurança 
quanto à manutenção do sustento, constituía-
-se em perda existencial, uma vez que colo-
cava em risco o lugar ocupado por elas como 
mantenedoras de suas famílias. O trabalho 
rural oferecia a essas pessoas a possibilidade 
constante de ‘tornar-se outro’. Por meio dele, 
elas não eram apenas homens e mulheres, mas 
‘homens e mulheres do campo’, que possuíam 
seu ‘lugar no mundo’, o lugar da profissão, do 
trabalho, parte de si mesmo. 

   Adicionalmente, a falta de perspectivas 
de trabalho para pessoas idosas nas grandes 
cidades apareceu de forma recorrente nos 
relatos dos mais velhos. Não obstante as ati-
vidades rurais pareçam exigir maior vigor 
físico dos trabalhadores, o que nos remete 
a pensar que não sejam mais adequadas as 
capacidades funcionais das pessoas idosas, 
essas atividades forneciam-lhes um espaço 
de valorização pessoal e sociocultural, pois 
mesmo com as limitações físicas, foram es-
timadas pelo saber rural que construíram ao 
longo dos anos na lida com a terra. Assim, 
o trabalho rural permitiu que essas pessoas 
idosas tivessem a perspectiva de continua-
rem ativas e valorizadas, diferentemente do 
que ocorre comumente no contexto urbano, 
o qual costuma segregar, excluir e produzir 
isolamento dessa faixa etária.

No que se referiu às indenizações das 
famílias por parte da mineradora, um dos 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1033-1045, OUT-DEZ 2017

FERRAZ, C. E. O.; MALHADO, S. C. B.; CARVALHO, P. A. L.; PEREIRA, L. C.; SENA, E. L. S.1042

participantes do estudo relatou que muitos 
dos beneficiados não souberam administrar 
o montante que receberam: 

[...] na época teve indenização caríssima! [...] 
das quarenta e três famílias que receberam, três 
vivem bem, as quarenta restante vive em situa-
ção de miséria. A gente aqui da roça, tem experi-
ência com o produzir, colher, armazenar e deixar 
um pouco para comer. Alguns mudaram para a 
cidade, tentaram comércio, mas não se adapta-
ram, pois eles não sabiam lidar com dinheiro, es-
banjaram, compraram casas boas na cidade, daí 
foi reduzindo para comprar uma menor para ir 
comendo [...] até que acabaram sem nada. Hoje, 
as pessoas da família tem que fazer cesta básica 
para levar pra eles. (Quartzo). 

Apesar de a empresa ter indenizado boa 
parte das famílias de sua área de influência 
direta, a perspectiva de abandono do lugar 
gerou sérias repercussões à vida de alguns:

[...] seu João, por exemplo, enfartou na época 
que estava sendo indenizado, ele não queria sair 
da casa dele, falou que só saía morto e saiu morto 
mesmo. Faltavam poucos meses para receber, já 
tinha negociado, aí enfartou. No início ele cho-
rava, ficava muito estressado porque tinha mui-
tas reuniões aqui na comunidade, ele dizia que 
não ia sair, ele só vendeu a propriedade porque 
foi obrigado, porque todas as pessoas já tinham 
vendido, ele teve que vender a dele também. 
(Esmeralda).

Apenas o adolescente entrevistado 
revelou expectativa positiva referente à tra-
jetória iminente de retirada do seu local de 
origem, estando associada às novas oportu-
nidades em outro território: “Aqui não tem 
futuro não. Quero ir para a cidade, para eu me 
formar, pois quero trabalhar como eletricista” 
(Coridon). 

Nesse sentido, a falta de perspectivas 
de emprego que assola regiões pobres, 
como essa, é um problema que impulsiona 
grande quantidade de pessoas a buscarem 

perspectivas de trabalho em grandes centros, 
situação que exacerba o fenômeno do êxodo 
rural. A abertura de um mercado laboral 
proveniente da implantação de grandes em-
presas em regiões onde a oferta trabalhista é 
menor que a demanda de trabalhadores con-
siste, em sua maioria, em cargos terceiriza-
dos. Esse fato decorre, entre outros fatores, 
da falta de qualificação da população local, 
problemática que estimula a precarização do 
trabalho, processo caracterizado pela sub-
missão a condições laborais insalubres e pela 
não garantia dos direitos trabalhistas. 

Assim, um aspecto central dos conflitos 
ambientais é a sua relação com empreen-
dimentos econômicos e produtivos que 
marcam o modelo de desenvolvimento em 
várias regiões, como a expansão das mo-
noculturas, da mineração e da siderurgia 
(PORTO; PACHECO, 2009; SILVA, 2015). Tais investi-
mentos disputam recursos naturais e uso 
dos territórios com populações indígenas, 
quilombolas e agricultores familiares, 
além de explorar a força de trabalho local, 
submetendo as pessoas a condições de 
trabalho perigosas e com elevada carga de 
atividades. Nesse sentido, a saúde das po-
pulações deveria estar diretamente asso-
ciada a uma visão mais ampla de saúde dos 
territórios, por meio de modelos de desen-
volvimento que respeitasse a integridade 
das populações e dos ecossistemas (FREITAS; 

PORTO, 2006; SILVA, 2015).

Em países em desenvolvimento, como 
o Brasil, a possibilidade de consumo 
das pessoas varia consideravelmente, de 
acordo com o nível de renda e em função 
da sua localização, o que, por sua vez, de-
termina a situação de cada um como pro-
dutor e como consumidor. Com isso, as 
circunstâncias que levam um indivíduo 
residente da zona rural de um município 
pobre, assolado pelo longo período de 
estiagem, para o trabalho terceirizado é, 
além de sua necessidade de se tornar con-
sumidor, a sua localização territorial.   

As expectativas de algumas pessoas em 
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torno de possíveis benefícios provenientes 
da implantação de grandes empresas em 
suas regiões, perspectivas estas que são in-
citadas pelos próprios empreendimentos, 
podem servir como ferramenta de manipula-
ção dessas instituições em seu próprio bene-
fício, na tentativa de silenciar a população no 
que concerne às insatisfações relacionadas 
às atividades dessas empresas. 

Nesse sentido, muitas pessoas podem 
associar o risco a um benefício, e, portanto, 
aceitarem enfrentá-lo. Sob a lógica do capi-
talismo, os moradores das áreas rurais são 
considerados culpados, por se encontrarem 
nessas áreas e não se desenvolverem como 
aqueles dos grandes centros urbanos e eco-
nômicos. Nessa perspectiva, essas pessoas 
não são vistas como vítimas do sistema eco-
nômico que negou a elas o acesso integral 
e de qualidade aos direitos básicos de vida, 
mas são culpabilizadas pela situação em que 
vivem, além de, muitas vezes, serem vistas 
como aquelas pessoas que impedem o desen-
volvimento do País. 

Impossibilidade de desvelar 
o fenômeno por inteiro 

Os resultados do estudo revelaram, à luz 
do pensamento de Merleau-Ponty, que 
as famílias residentes no contexto de vi-
zinhança da mineradora de urânio em 
Caetité, Bahia, Brasil, vivenciam a ambi-
guidade entre partir e ficar no território, 
em função dos impactos socioambientais 
das atividades uraníficas. A emigração, 
por um lado, pode favorecer a prevenção 
de agravos à saúde e a melhoria da qua-
lidade de vida, uma vez que as famílias 
se distanciariam dos riscos provenientes 
da contaminação ambiental; por outro, 
também envolve perdas de vínculos afe-
tivos e socioambientais no contexto do 
território. 

A permanência no local, portanto, envolve 
a manutenção dos vínculos com a natureza, 

a vizinhança, o trabalho rural, ao mesmo 
tempo que implica prejuízos à saúde, às 
finanças e à existência. Desse modo, não 
obstante o forte senso de enraizamento, a 
maioria dos familiares demonstrou não o 
desejo, mas a consciência de que deve partir 
do lugar onde nascera e fora criada, em 
função dos danos emergentes e daqueles que 
ainda poderão ocorrer.

A condição de vulnerabilidade à qual as 
famílias estão expostas, como em tantos 
outros casos de injustiça ambiental, 
decorre dos projetos de ‘desenvolvimen-
to’, empreendimentos econômicos e ação 
de políticas públicas insuficientes para 
garantir o direito à cidadania, à saúde e a 
um meio ambiente saudável. Tornar públi-
cas essas questões produz visibilidade às 
disputas entre as populações vulneradas, 
as empresas, as instituições regulatórias 
e o Estado, o que pode fortalecer estraté-
gias locais, globais e propiciar um debate 
amplo sobre o real sentido da democracia, 
sustentabilidade e justiça. 

Os relatos desvelaram que, diante do 
outro, cada familiar presentificava em seu 
corpo uma estrutura de horizontes: o ‘corpo 
habitual’, horizonte de passado que é reto-
mado e o ‘corpo perceptivo’, que se lança em 
direção ao futuro em busca da possibilidade 
de reconstituir relações. Essa vivência do 
‘corpo próprio’ é o que potencializa a con-
figuração de nova perspectiva de vida aos 
familiares, pois, por meio da contração de 
um passado sombrio, poderão visualizar ho-
rizontes de um futuro promissor.

Com este estudo, entendemos que muitas 
pessoas apresentavam um forte sentido de 
fluxo com a natureza e, nesse processo, eram 
mais impelidas às relações de proximidade 
com a terra, bem como com as atividades de 
agricultura. Assim, a vida comunitária encon-
trou seu lugar na vida no campo, o que consistiu 
em um emaranhado com elementos indissoci-
áveis para as famílias participantes do estudo, 
mesmo diante das fortes implicações ao sofri-
mento que a mineradora podia proporcionar às 
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RESUMO  Este artigo relata pesquisa de natureza qualitativa que objetivou analisar o Itinerário 
Terapêutico (IT) de 21 pacientes cadastrados no Serviço de Assistência de Alta Complexidade 
ao Indivíduo com Obesidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Utilizou-se a en-
trevista em profundidade para a obtenção dos dados e, para sua organização e análise, adotou-
-se o referencial de Kleinman (1978), que defende a interferência dos subsistemas familiar, 
popular e profissional no IT percorrido pelas pessoas na busca de solução para problemas de 
saúde. No subsistema familiar, observou-se apoio da família e amigos na procura por tratamen-
to clínico para a obesidade. Poucos pacientes aderiram a tratamentos alternativos, próprio do 
subsistema popular. A intervenção e orientação de profissionais da saúde, característica do 
subsistema profissional, mostrou-se decisiva na procura por tratamento especializado para a 
obesidade. O estudo do IT dos sujeitos da pesquisa revelou maior influência do núcleo familiar 
e profissional do que propriamente do núcleo popular. O referencial de Kleinman apresentou 
limites para a análise do IT de indivíduos obesos, não incluindo elementos importantes na 
abordagem do problema da obesidade.

PALAVRAS-CHAVE Ambiente sociocultural. Atenção à saúde. Cirurgia bariátrica.

ABSTRACT This paper reports a qualitative research that aimed to analyze the Therapeutic 
Itinerary (TI) of 21 patients enrolled in a High Complexity Assistance Service for Individuals 
with Obesity provided by the University Hospital of the West of Paraná. In-depth interview 
was (State) applied as a means of data collection and, for data organization and analysis, it was 
adopted Kleinman’s (1978) referential, which advocates the interference of subsystems family, 
popular and professional in the TI path of those that seek to solve their health problems. In family 
subsystem, the support of family and friends in the search for obesity clinical treatment was ob-
served. Few patients adhered to alternative treatments, characteristic of the popular subsystem 
itself. Intervention and orientation of health professionals, inherent of the professional subsys-
tem, proved to be crucial in the search for obesity specialized treatment. The TI study of the 
research subjects revealed that the family and professional core influence is stronger than the 
popular one. Kleinman’s referential is limited as for the TI analysis of obese individuals, because 
it does not comprise important elements towards the obesity problem approach.

KEYWORDS Sociocultural environment. Health care. Bariatric surgery.
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Introdução

Os percursos percorridos por indivíduos à 
procura de cuidados terapêuticos não coinci-
dem, necessariamente, com os fluxos pré-de-
terminados pela medicina moderna ou pelos 
serviços de saúde. As escolhas realizadas re-
presentam construções subjetivas, individuais 
e coletivas acerca do processo de adoecimento 
e de formas de tratamento, concebidas sob a in-
fluência de contextos socioculturais, experiên-
cias pessoais e oferta de serviços de saúde (ALVES; 

SOUZA, 1999). Essas escolhas, por sua vez, definem 
ações que, sucessivamente, constituirão um 
determinado percurso. A literatura socioan-
tropológica utiliza o Itinerário Terapêutico 
(IT) para definir esse percurso (CABRAL ET AL., 2011). 
Identificar o percurso traçado pelos pacientes 
ajuda a interpretar os processos pelos quais as 
pessoas, seja de modo individual ou coletiva-
mente, elegem e aderem a uma forma específi-
ca de tratamento. Tal questão é fundamentada 
no indício de que as pessoas se deparam com 
diferentes formas de solucionar os seus proble-
mas de saúde (ALVES; SOUZA, 1999). 

Segundo Silva Júnior, Gonçalves e 
Demétrio (2013, P. 2), 

a saúde é um processo social dinâmico re-
lacionado com outros processos sociais, no 
qual cada indivíduo constrói e entende sua 
saúde e sua doença através da representação 
sociocultural em consonância com a realida-
de em que vive. 

Assim, é essencial considerar o meio so-
ciocultural em que cada pessoa está inserida, 
sua vivência diante da doença, o conceito de 
saúde, doença e cultura que cada indivíduo 
forma para si para melhor compreender suas 
demandas e necessidades. Os conceitos e os 
problemas dos indivíduos, por sua vez, irão 
influenciar a decisão acerca da escolha da 
alternativa de intervenção que melhor res-
ponda às suas necessidades. Nesse sentido, 
Silva Júnior, Gonçalves e Demétrio (2013, P. 2) 
afirmam que: 

[...] a escolha do tratamento à sua doença 
dar-se-á a partir da compreensão e entendi-
mento que cada pessoa terá do seu estado 
psicobiossocial junto às diferentes represen-
tações socioculturais em saúde-doença-cui-
dado construídas em tangência ao universo 
que está inserido, a qual realizará percursos 
e processos terapêuticos visando uma melhor 
resposta à sua aflição.

Kleinman (1978) propôs um modelo teórico 
que contribui para a compreensão do pro-
cesso de escolhas das pessoas para manter 
ou resolver problemas de saúde-doença. 
Esse autor defende que a maior parte dos sis-
temas e cuidados em saúde são constituídos 
por três subsistemas sociais onde a doença 
é vivenciada: o profissional, o popular e o 
familiar. O subsistema profissional é com-
posto tanto pelo conhecimento científico, 
pelos profissionais da saúde médicos e não 
médicos como pela medicina tradicional 
chinesa, por exemplo. O subsistema popular 
é constituído por pessoas oficialmente não 
reconhecidas pela medicina moderna para 
o cuidado em saúde, como curandeiros, 
benzedeiros, dentre outros. E o subsistema 
familiar compreende conhecimento não es-
pecializado a partir da vivência, experiên-
cia e observação de um grupo formado pela 
família, amigos, vizinhos, dentre outros. 

A obesidade, face à complexidade en-
volvida na sua etiologia, considerando seus 
determinantes sociais e a necessidade de 
compreendê-la também como um problema 
social, torna importante o conhecimento do 
percurso terapêutico de pessoas obesas que 
procuram diferentes alternativas de trata-
mento para sua condição de saúde.

Portanto, o estudo do IT em pacientes 
obesos pode ser utilizado com o intuito de 
auxiliar as equipes de saúde que acompa-
nham essa população a compreender o con-
texto sociocultural em que esses indivíduos 
estão inseridos, bem como contribuir para as 
tomadas de decisões quanto às abordagens 
adotadas em diferentes linhas de cuidado.
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Esta pesquisa objetivou analisar o IT 
de pacientes cadastrados no Serviço de 
Assistência de Alta Complexidade ao 
Indivíduo com Obesidade (SAACIO) do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná 
(HUOP), visando contribuir com o trabalho 
das equipes de saúde e com os gestores pú-
blicos na ampliação das abordagens adota-
das no cuidado a pacientes com obesidade.

Material e métodos

É uma pesquisa de natureza qualitativa, que 
se orientou no modelo teórico de Kleiman 
(1978) para a coleta e tratamento dos dados. 
A coleta de dados foi feita por meio de en-
trevista semiestruturada, com 21 pacientes 
(28,0%) dos 75 cadastrados no SAACIO, que, 
além do atendimento individual, realiza 
reuniões mensais com grupos de pacientes 
por uma equipe multiprofissional. As en-
trevistas foram realizadas entre fevereiro e 
maio de 2016, em local reservado, nas depen-
dências do HUOP, em dias de reuniões dos 
três grupos em atividade.  Os pacientes são 
oriundos de 21 municípios da macrorregião 
oeste do estado do Paraná. 

Os critérios de inclusão foram: estar em 
tratamento clínico da obesidade ou em fase 
preparatória para a realização da cirurgia ba-
riátrica; de ambos os sexos; ter idade mínima 
de 18 anos; concordar em participar da pes-
quisa assinando o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido; ser de municípios dis-
tintos; e pertencer a diferentes grupos do 
SAACIO. Para os municípios com mais de 
um paciente no serviço, a escolha se deu por 
conveniência, i.e., estar presente no dia das 
reuniões dos grupos e ter disponibilidade de 
tempo para participar da entrevista, antes ou 
após as reuniões. O projeto seguiu as normas 
estabelecidas na Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer 
nº 1.180.202.

As sistematização, análise e interpretação 

dos dados se apoiaram no marco teórico 
construído a partir da literatura crítica 
advinda das ciências humanas e da saúde 
coletiva; nos marcos legais que orientam a 
construção da Rede de Atenção às Pessoas 
com Doenças Crônicas; e nos subsistemas 
de cuidado propostos por Kleinman (1978). 
Os dados empíricos originaram oito núcleos 
temáticos, sendo sete associados aos subsis-
temas de Kleinman. O subsistema Familiar 
gerou os núcleos (i) auto percepção sobre 
a obesidade, (ii) a vida cotidiana de um 
obeso, e (iii) o obeso na sociedade ocidental 
moderna. O subsistema Popular gerou (iv) a 
busca por tratamentos alternativos. Já o sub-
sistema Profissional, gerou (v) o subsistema 
profissional na construção do IT de pessoas 
com obesidade, (vi) o tratamento cirúrgico 
como desfecho do IT de pessoas com obesi-
dade, (vii) o IT está construído: o que poderia 
ter sido diferente. O núcleo temático (viii) a 
abordagem mercantilista da obesidade não 
pertence a nenhum dos subsistemas. 

Resultados e discussão

Os resultados são apresentados em nove 
tópicos, sendo o primeiro de caracteriza-
ção dos sujeitos da pesquisa e os demais 
compõem os oito núcleos temáticos indica-
dos na metodologia. 

Caracterização dos sujeitos da 
pesquisa 

Dos 21 entrevistados, 71,43% são do sexo 
feminino; 66,66% possuem entre 30 e 49 
anos de idade; 52,38% são casados; a média 
de filhos é de 2,57, variando de um a seis, e 
apenas um entrevistado respondeu não ter 
filhos; 80,95% moram com os filhos; 66,66% 
moram com marido ou esposa; e 33,34% dos 
entrevistados possuem ensino médio com-
pleto ou mais.

Em relação ao perfil socioeconômi-
co, 19,05% possuem vínculo empregatício 
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estatutário e o mesmo percentual traba-
lha em regime de Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT). A opção ‘outros’, abran-
gendo do lar, beneficiário do Bolsa Família, 
pensão por morte do marido e auxilio 
doença, totalizou 38,1%; 28,57% dos entre-
vistados afirmaram trabalhar 40 horas sema-
nais; 61,90% responderam receber entre um 
e três salários mínimos; e a média de depen-
dentes por renda familiar foi de 3,42 pessoas, 
variando entre duas e sete pessoas. A forma 
de deslocamento até o HUOP utilizada por 
19,05% é o carro próprio; 76,19% utilizam o 
transporte disponibilizado pela prefeitura 
do município de origem para deslocamento 
nos dias de reuniões de grupo. 

 Autopercepção sobre a obesidade

Em diferentes momentos da vida a obesida-
de pode se constituir em problema, mas para 
alguns durante toda a existência. 

Na verdade, eu fui obesa desde criança, nunca 
fui magra, toda vida desde criancinha, desde pe-
quena que eu me entendo, sempre eu fui obesa, 
nunca tive, assim, magreza, nunca fui magrinha, 
sempre obesa. (E09). 

Indicadores sobre o direito humano à ali-
mentação adequada mostram avanços do Brasil 
na superação do baixo peso infantil, embora 
alertem para o alto percentual de crianças 
e adolescentes com sobrepeso e obesidade. 
Apenas 1,9% das crianças com menos de cinco 
anos apresentavam baixo peso em 2006, ao 
passo que 7,3% das crianças nessa faixa etária 
apresentavam excesso. Em 2009, 33,5% das 
crianças com idade entre cinco e nove anos 
apresentavam excesso de peso; na adolescên-
cia, esse percentual era de 20,5%. O estado nu-
tricional nos primeiros anos de vida repercute 
na vida adulta. Em 2012, 50% da população 
adulta apresentava excesso de peso, dos quais 
17,2%, com obesidade (BRASIL, 2015D).

A gestação parece ser um momento de ganho 
de peso de difícil solução para muitas mulheres.

Eu sempre tive problema com excesso do peso, 
mas quando, em 1995, eu tive minha filha, não 
consegui mais voltar ao peso normal, que era 
sempre de 55 kg. E, desde então, fui sempre au-
mentando, fazendo dieta, tomando remédio e 
cada vez engordando mais. (E01). 

Ai! Isso faz muitos anos, 25 anos atrás, desde 
quando eu engravidei, engravidei com 14 anos, 
tive meu filho com 15 anos, na gravidez eu en-
gordei 38 kg. Desde então, nunca mais voltei aos 
60 kg. (E18).

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
de 1996 revelou aumento da prevalência da 
obesidade entre mulheres após a primeira 
gravidez, de 1,7% para 9,3%. A manutenção 
do peso adquirido ao longo da gravidez no 
período pós-parto parece ser um fator deci-
sivo no excesso de peso em mulheres (LACERDA; 

LEAL, 2004). Estudo qualitativo que investigou 
a percepção e experiências relativas à obesi-
dade entre mulheres que frequentam a rede 
pública de saúde mostrou que a gravidez e o 
nascimento dos filhos são acontecimentos 
importantes no surgimento da obesidade 
(PINTO; BOSI, 2010).

A vida cotidiana de um obeso

A obesidade dificulta a realização das ativi-
dades de vida diária, com consequências em 
diferentes dimensões da vida pessoal, afetiva 
e laboral, além das comorbidades associadas. 

Você quer fazer alguma coisa... até a própria hi-
giene não consegue fazer direito, até para lavar 
os pés, cortar as unhas, você não consegue. […] 
Pressão alta, diabetes… […] Para caminhar tam-
bém é complicado, porque você sente muita falta 
de ar, muita canseira. (E04). 

Doem muito as minhas pernas, as minhas pernas 
incham demais; dor nas juntas, dor na coluna, 
porque trabalho como zeladora. Sinto bastante 
dificuldade. (E15). 
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Pesquisa realizada com mulheres obesas 
a fim de avaliar o impacto da obesidade em 
relação à capacidade funcional revelou compro-
metimento da população estudada nos afazeres 
diários que compreendiam movimentos da 
região abdominal, como vestir roupas e amarrar 
calçados (60%); abaixar-se para pegar objetos 
do chão (53,3%); executar trabalhos domésticos, 
como uso de vassoura e rodos para higiene do 
ambiente físico (50,0%); deitar-se e levantar-
-se da cama (40%); bem como fazer a higiene 
pessoal, como banhar-se e enxugar-se (30,0%). 
A pesquisa também revelou que indivíduos do 
sexo feminino com obesidade tiveram a aptidão 
física reduzida quando comparadas com indiví-
duos com peso adequado e até mesmo com so-
brepeso, favorecendo o surgimento de doenças 
cardiovasculares (ORSI ET AL., 2008).

A obesidade também pode se constituir 
em obstáculo às atividades laborais, ao de-
senvolvimento pessoal e à participação na 
vida social. 

Eu era uma pessoa sempre ativa, gostava muito 
do que eu fazia e amo até hoje! Se eu pudesse 
voltar a trabalhar, eu queria trabalhar para não 
ficar dependendo de ninguém, porque eu era ca-
paz e, de repente, perdi a minha capacidade […] 
A gordura me incomoda, me atrapalha... (E11). 

O que mais me incomodou antigamente foi ten-
tar trabalhar; você procura trabalho e a pessoa 
olha e vê que você é gorda e não te dá trabalho 
por causa disso. e então, foi uma época que eu 
fiquei muito triste. (E18).

Estudo sobre a influência do Índice de 
Massa Corporal (IMC) no salário e na pos-
sibilidade de trabalho revelou, em homens 
obesos, uma associação de 2,2 pontos per-
centuais positivos, e entre as mulheres, de 4,3 
pontos percentuais negativos para a mesma 
situação. Essa diferença entre homens e mu-
lheres no mercado de trabalho pode ser ex-
plicada como reflexo do maior preconceito 
contra indivíduos obesos do sexo feminino 
(TEIXEIRA; DIAZ, 2011). 

O obeso na sociedade ocidental 
moderna

Valores socioculturais têm definido diferen-
tes padrões de beleza ao longo da história. 
A sociedade ocidental moderna, estimulada 
por valores individualistas, pelo mercado 
publicitário da moda e pelos meios de comu-
nicação, assumiu o biotipo ectomorfo, i.e., 
magro, alto e branco, como padrão de beleza, 
excluindo o diferente e gerando precon-
ceito e sofrimento. Dos 21 entrevistados na 
presente pesquisa, treze (61,9%) relataram 
sofrimento face ao preconceito, provocando 
baixa autoestima e isolamento social. 

Eu não saio de casa, eu só saio pra ir trabalhar, 
vou de carro, tenho pavor que alguém me enxer-
gue na rua, porque me acho o cúmulo do exagero 
do tamanho que estou; não tenho vida social ne-
nhuma. Só saio de casa para trabalhar, embarco 
na garagem e desembarco na porta da escola, 
embarco de volta e desembarco na garagem; é só 
isso o que faço na rua. (E01). 

Os outros olham... eu sinto que os outros me 
olham diferente. O magro vai comer no restau-
rante e pode repetir quantas vezes quiser. O gordo 
levantou, olha o tamanho daquele lá. [...]. Eu vim 
mesmo por que quero me sentir bem, me sentir 
bonita; eu não me acho bonita, eu não me sinto, 
entendeu? Minha autoestima é lá em baixo, não 
tenho mais autoestima. Sinceramente, falei... che-
guei até a pensar em não viver mais. (E02).

Pessoas do sexo feminino com obesidade 
são mais propensas ao isolamento, muitas 
vezes procurando na esfera da ilusão pra-
zeres que não experimentam na vida real. A 
autoimagem é de 

inferioridade, descontentamento, baixa auto-
estima, inibição, ansiedade, angústia, agres-
sividade, tristeza, depressão, distúrbios e 
distorções referentes ao reconhecimento das 
medidas corporais, anatômicas, tamanho e 
forma corporal. (SILVA; LANGE, 2010, P. 51).
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Mais do que possíveis problemas de 
saúde, a insatisfação em relação ao corpo e o 
sofrimento psíquico se constituem em razão 
fundamental para a busca de tratamento da 
obesidade. “A insatisfação [...] com o corpo 
reside na percepção e no desejo de obter 
outro tamanho e forma corporal que esteja 
de acordo com as normas socioculturais, 
que impõem o estereótipo da magreza como 
atributo positivo”, especialmente entre in-
divíduos do sexo feminino, que apresentam 
exigências físicas de importância social e 
psicológica (SILVA; LANGE, 2010, P. 51).

Diferente de outros tipos de preconceitos, 
o que ocorre em relação à obesidade é pouco 
veiculado e discutido pela sociedade.  

[...] hoje fala um monte de racismo de preto, de 
gay, lésbica; isso você vê muito na televisão, mas 
nunca se vê falar de obeso em televisão, ninguém 
fica comentando sobre isso, mas a classe mais 
humilhada que tem é a obesa [...] hoje estou 
podendo sentar aqui na cadeira tranquilo. Mas 
quando estava bem obeso, chegava num restau-
rante para sentar, o garçom já vinha com duas 
cadeiras. [...] obeso sofre muito com isso; uns fa-
lam que a obesidade é preguiça, outros falam que 
é aquilo, mas é uma coisa que faz sofrer demais, 
o obeso sofre demais da conta, toda hora está so-
frendo. Se vai comer num lugar, ‘olha lá o gordo 
que come tudo’. É desse jeito. (E13). 

Indivíduos obesos frequentemente são 
responsabilizados por seu excesso de peso, 
além de a obesidade ser adjetivada negativa-
mente. Uma característica comumente evi-
denciada é a de que indivíduos com excesso 
de peso sofrem, além de fisicamente, psico-
logicamente (KUBOTA, 2014).

O preconceito em relação às pessoas 
obesas tem sido denunciado por cientistas 
sociais há décadas. As atitudes preconcei-
tuosas em relação à obesidade parecem 
estar atualmente no estágio em que o 
racismo foi há 50 anos atrás, quando era 
aberto, expressivo e amplamente difundi-
do (CRANDALL, 1994).

Eu acho que o preconceito deveria ser diferente, 
deveria ser muito diferente, porque esse negócio 
de preconceito machuca muito. Por ser obesa, já 
tenho a autoestima lá em baixo, quando sofro um 
preconceito, pior ainda. (E09).

Iniciativas como o Projeto de Lei nº 
1.130/2015 da Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro, que inibe qualquer tipo de discri-
minação aos obesos mórbidos (RIO DE JANEIRO, 

2015), são importantes mas não suficien-
tes para resolver o problema da sociedade 
moderna, que estabelece padrões normati-
vos universais, desconsidera aspectos socio-
culturais e exclui o diferente. 

A busca por tratamentos alternati-
vos: o subsistema popular

Na visão de Kleinman (1978), o subsistema 
popular é constituído por terapeutas não 
reconhecidos pela medicina científica, como 
curandeiros, benzedeiros, manipuladores 
de ervas, exercícios especiais, feitiçaria e 
cerimônias de cura de caráter místico ou re-
ligioso (ALVES; SOUZA, 1999; SILVA JÚNIOR; GONÇALVES; 

DEMÉTRIO, 2013). No caso da obesidade, tais prá-
ticas parecem ter pouca adesão. Nesta pes-
quisa, apenas quatro (19,04%) entrevistados 
responderam ter feito uso de tratamentos al-
ternativos, interrompidos pela baixa eficácia 
apresentada. 

Homeopatia, eu fiz e não deu certo. (E19). 

A parte de chás, tentei fazer. A Pastoral da Saú-
de, são aquelas ervas [...] fiz um pouco. Daí, logo 
desanimo, já começo a diminuir, começo a esque-
cer. É assim que acontece. É, não dei continuida-
de mesmo. (E20).

Mesmo no caso das práticas integrativas, 
reconhecidas pelo Ministério da Saúde, as 
contribuições ainda são poucas na saúde 
pública brasileira (BRASIL, 2015B). O Laboratório 
de Manejo de Inovação da Obesidade nas 
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Redes de Atenção à Saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS) revelou algumas experiências em 
práticas integrativas e complementares no tra-
tamento da obesidade. Uma das experiências 
que mereceu destaque foi a do grupo Gatto na 
cidade de Salvador (BA), que ressaltou a com-
plexidade do ser humano e de suas condições 
de vida, além da magnitude do afeto e do amor 
como geradores de saúde e cura, procurando 
comunicar-se com as pessoas por distintas 
formas terapêuticas (BRASIL, 2014A).

A relação entre práticas místicas, religio-
sas e saúde faz parte da cultura popular bra-
sileira. Entretanto, no caso da obesidade, não 
foi opção para nenhum dos entrevistados. 

Não, isso não. Não procurei nada disso. (E03). 

Não, porque na maioria das vezes eu nem acredi-
to nesse negócio de pensamento; nesse negócio, 
não acredito.  (E17).

Os rituais e simpatias, quer no meio 
urbano ou rural, integram a cultura brasilei-
ra. Além de orarem, as benzedeiras manu-
seiam plantas, recomendam chás e banhos, 
realizam massagens terapêuticas, ameni-
zando, dessa forma, doenças físicas e males 
espirituais (MACIEL; GUARIM NETO, 2006).

O subsistema profissional na cons-
trução do IT de pessoas obesas

O conhecimento científico e os profissionais 
da saúde médicos e não médicos reconhe-
cidos não só pela ciência ocidental e por 
sociedades científicas como também pela 
medicina tradicional chinesa, compõem o 
subsistema profissional (ALVES; SOUZA, 1999).

Esse subsistema, além de revelar o papel 
dos profissionais na trajetória pela busca de 
tratamento para a obesidade, ajuda a com-
preender o IT dos usuários a partir do acesso 
e fluxo de atendimento nos serviços de saúde 
até chegar aos serviços especializados. 

O indivíduo obeso que optar pelo tra-
tamento cirúrgico da obesidade por meio 

do SUS, segundo a Portaria nº 425 de 19 de 
março de 2013 (BRASIL, 2013B), deverá estar in-
serido na organização da linha de cuidado 
das pessoas com sobrepeso e obesidade da 
Rede de Atenção às Pessoas com Doenças 
Crônicas. Essa Rede deve ter como linha 
prioritária de cuidado a organização da pre-
venção e tratamento do excesso de peso e 
obesidade, sendo redefinidas as diretrizes 
para tal fim. Como parte da rede, a Atenção 
Básica (AB) desempenha relevante papel 
na prevenção e atenção às doenças crôni-
cas, entre elas a obesidade. Os cuidados em 
saúde, por meio das equipes de saúde da 
família, para com indivíduos que apresentam 
excesso de peso e obesidade deverão seguir 
critérios determinados pela classificação do 
IMC (BRASIL, 2014B).

Indivíduos que apresentam IMC > 40 kg/
m2 ou casos mais complexos deverão ser 
encaminhados para os serviços de Atenção 
Especializada, seja esta ambulatorial ou 
hospitalar. A fim de garantir a oferta do 
atendimento especializado, a rede munici-
pal ou regional de saúde deve ter a AB como 
a ordenadora da rede do cuidado. Uma vez 
que os indivíduos são encaminhados para a 
Atenção Especializada em obesidade, é fun-
damental que as equipes de saúde da família 
mantenham o vínculo com o paciente e com 
a equipe do serviço especializado, desempe-
nhando, assim, sua função de coordenado-
ra do cuidado na Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) (BRASIL, 2014B). 

As linhas de cuidado devem acordar entre 
os vários responsáveis dos pontos de atenção 
da RAS, determinando fluxos de referência 
e contra referência para amparar o usuário 
com sobrepeso e obesidade no SUS. Essas 
linhas determinam não só a organização dos 
serviços e as intervenções que devem ser 
instituídas nos níveis primário, secundário e 
terciário de atenção como também nos siste-
mas de apoio (BRASIL, 2014C).

Embora, sob o escopo legal, o sistema 
de saúde brasileiro deva estruturar-se para 
atender a todos de forma igualitária em todo 
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o território nacional, o que se observa, ainda, 
é uma diversidade de procedimentos e a au-
sência de um padrão de atendimento para 
pessoas obesas. Nesta pesquisa, a intervenção 
de um profissional de saúde, seja na AB ou se-
cundária, se mostrou importante na decisão 
dos entrevistados pela procura de serviço es-
pecializado para o tratamento da obesidade, 
em geral, visando ao tratamento cirúrgico. 

[...] aí a farmacêutica me falou: você não que 
entrar na fila? É fácil! Eu consigo para você. Eu 
falei: ah, se você conseguir... Ela conseguiu muito 
rápido. (E03). 

O clínico geral do posto de saúde me encami-
nhou para a endócrino [...] Ela  falou assim: vai 
lá, porque lá tem a especialidade que vai ver se a 
senhora tem necessidade da cirurgia [...] no meu 
pensamento ela falou: é necessária a cirurgia. Por 
isso que eu vim para cá. (E11).

Mas também houve o reconhecimento do 
SAACIO como serviço especializado para 
tratamento da obesidade, não necessaria-
mente o cirúrgico.     

Eu fui internada no HUOP para fazer a cirurgia 
de colecistectomia, o médico falou: não tem con-
dições de operar, é muito perigoso! Vai ter um 
grupo de obesidade, quer entrar? A gente can-
cela a cirurgia, você faz o acompanhamento, e 
mais para frente fazemos a cirurgia. E eu entrei 
no grupo. (E12).

... fui me consultar na unidade de saúde e até per-
guntei para a médica por que eu estava ganhan-
do peso. Ela falou que ia me encaminhar para 
fazer o acompanhamento em outro lugar. (E07).

A iniciativa pessoal também foi acolhida 
pelo profissional da saúde, conforme in-
formou (E02), que pediu para um médico 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua 
cidade que a encaminhasse para a realização 
de cirurgia bariátrica, e ele o fez. 

Os entrevistados revelaram que a UBS é 

uma importante forma de acesso ao serviço 
especializado para tratamento da obesidade, 
embora não seja a única. Apesar de o acesso 
ao serviço ser rápido em algumas situações, 
em geral, a espera é relativamente grande e 
segue fluxos distintos. 

A médica me orientou: vou lhe dar um papel para fa-
zer o acompanhamento […] daí, eu trouxe à Décima 
Regional [...] eles ligaram depois de um bom tem-
po, uns dois anos, para eu poder assistir à primeira 
palestra, ficou por ali mesmo [...] em 2013 fiz a pri-
meira consulta com o doutor [fulano] daí, comecei 
a fazer acompanhamento aqui. (E07).

A endócrino do Consórcio Intermunicipal de Saú-
de falou assim: ‘vai lá, porque tem a especialidade 
para ver se a senhora tem necessidade da cirurgia’. 
A endócrino me encaminhou para cá. Direto para o 
hospital sem passar por outro lugar. (E11).

Enquanto os outros estavam na fila de espera há 
muito tempo, eu consegui na mesma semana. Ela 
me encaminhou numa semana e na outra eu já 
estava aqui. (E03).

Foi possível identificar pacientes en-
caminhados por meio da UBS (AB) para o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde (atenção 
secundária), que, por sua vez, encaminhou 
para o SAACIO (atenção terciária) por meio 
da 10ª Regional de Saúde. Identificaram-se, 
também, encaminhamentos da atenção se-
cundária para o SAACIO sem regulação da 
10ª Regional de Saúde. Outro percurso iden-
tificado foi de pacientes que não foram ne-
cessariamente encaminhados para a atenção 
secundária, e que, por meio de encaminha-
mento da AB, procuraram a 10ª Regional de 
Saúde, que, por seu turno, os encaminhou 
para o SAACIO. Além disso, pacientes en-
caminhados para o HUOP para cirurgias 
eletivas e que, devido a importante excesso 
de peso, tiveram o procedimento cirúrgico 
contra indicado e foram reencaminhados 
para o SAACIO pela equipe de cirurgiões. 

O estabelecimento de fluxos e processos 
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de atendimento para pessoas com obesidade 
tem sido objeto de regulação por parte do 
Ministério da Saúde, a exemplo da Portaria 
nº 424/2013 (BRASIL, 2013A), que definiu as di-
retrizes para a organização da prevenção 
e do tratamento do sobrepeso e obesidade 
como linha de cuidado prioritária da Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas. Cita-se também a Portaria nº 
425/2013, que estabeleceu o regulamento 
técnico, normas e critérios para o Serviço 
de Assistência de Alta Complexidade ao 
Indivíduo com Obesidade (BRASIL, 2013B). 

No entanto, a ausência da implantação 
da linha de cuidado ao indivíduo com obe-
sidade, prevista na Portaria nº 424, dificul-
ta o trabalho da equipe de AB e o acesso do 
usuário aos serviços especializados. 

É, eu penso assim que faltou informação. Lá no 
posto de saúde, eles não têm informação nenhu-
ma para passar para a gente, que tem que ir atrás 
[...] fiquei esperando ser chamada, fiquei espe-
rando, aí eu resolvi ir à Décima Regional sozinha 
procurar. Aí ficaram sabendo que eu estava inte-
ressada, perdida, não sabia mais aonde ir. (E20).

A crença no tratamento cirúrgico como 
meio mais eficaz e definitivo para re-
solver o problema da obesidade é parte 
do senso comum de pessoas obesas e de 
muitos profissionais da saúde. Modificar 
esse pensamento não é tarefa fácil, requer 
uma abordagem interdisciplinar, trabalho 
em equipe multiprofissional e alternativas 
inovadoras dos serviços de saúde, visando 
à conscientização dos usuários de que se 
trata de um problema de saúde crônico 
que requer adesão e acompanhamento ao 
longo da vida. 

Eu gostaria que fosse mais rápido o processo até 
chegar à cirurgia, mas como o doutor [fulano] 
fala: tem toda uma preparação antes disso, que o 
objetivo da equipe não é fazer a cirurgia, é ema-
grecer a gente e, preferencialmente, se for sem 
cirurgia. (E01).

O público feminino, muitas vezes, opta 
pelo tratamento cirúrgico da obesidade 
como resposta ao insucesso de tratamentos 
anteriores, principalmente de dietas para a 
redução de peso (NASCIMENTO; BEZERRA; ANGELIN, 

2013). Entretanto, devido ao caráter crônico 
da obesidade e sua tendência à reincidência 
após o emagrecimento, o sujeito deverá ser 
acompanhado por um longo período com 
profissionais de saúde. Ou seja, o êxito em 
longo prazo é consequência de vigilância 
permanente das adequações da atividade 
física e do consumo alimentar, exigindo o 
automonitoramento, além do apoio familiar 
e social (ABESO, 2009).

O tratamento cirúrgico como 
desfecho do IT de pacientes com 
obesidade 

A opção pelo tratamento cirúrgico como 
desfecho do IT é resultado de uma série de 
interferências dos subsistemas Familiar, 
Popular e Profissional, sendo o apoio da 
família e de amigos o atributo mais impor-
tante na opinião dos entrevistados, embora a 
decisão sempre seja pessoal.  

Quem mais me influenciou foi uma amiga, por-
que ela que falou para mim. Porque, no começo, 
a minha família tinha medo, tinha medo de eu 
fazer essa cirurgia. Na verdade, eles têm um pou-
co de medo ainda. Mas quando entrei no serviço 
para fazer as minhas consultas, os trouxe tam-
bém para acompanhar. Então, eles estão mais 
tranquilos. (E15).

A escolha, às vezes, é contra a corrente. 

Ninguém me aconselhou a nada. A minha fa-
mília não quer que eu faça. [...] a minha filha 
também fala: mãe toma vergonha e faz uma 
dieta. […] A cirurgia ninguém quer que eu 
faça, mas eu quero. (E01).

O núcleo profissional, aqui representado 
pelo serviço de saúde em questão, se revelou 
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um importante suporte na redução do sofri-
mento e no enfrentamento da obesidade. 

Mas o que pesou foi encontrar a equipe que en-
contrei aqui; não é só o médico, o enfermeiro, o 
psicólogo, é mais, são os amigos, mais amigos do 
que profissionais, excelentes profissionais, que 
fazem a gente se sentir bem. (E11).

O tratamento cirúrgico da obesidade não 
significa a sua cura, mas um momento no 
processo de enfrentamento do problema que 
requer mudanças importantes nos hábitos 
alimentares e de vida. O acompanhamento 
com equipe multidisciplinar é importan-
te e deve ser de longo prazo (BRATS, 2008). O 
SAACIO possui como principal objetivo a 
promoção da saúde e cuidado clínico, sendo 
a cirurgia bariátrica apenas uma das alterna-
tivas no tratamento da obesidade (HUOP, 2014).

Um bom método de prevenção e trata-
mento da obesidade é trabalhar a educação 
nutricional realizada em serviços de saúde, 
programas, e em qualquer espaço possível 
de intervenção. É fundamental que seja ide-
alizada desde seu planejamento e execução 
até a avaliação da sua efetividade; além disso, 
não deve ser aplicada de forma pontual, mas 
contínua (LOCARNO; NAVARRO, 2011). 

O itinerário está construído: o que 
poderia ser diferente

A reflexão sobre as escolhas que constitu-
íram o IT dos entrevistados pode servir de 
motivação para mudanças no próprio sujeito, 
em outras pessoas com o mesmo problema e 
nas abordagens praticadas pelos serviços de 
saúde. Salienta-se que as escolhas pessoais 
são feitas a partir de condições objetivas, i.e., 
contexto familiar, sociocultural e oferta de 
serviços, e subjetivas, como as emocionais, 
afetivas, de auto percepção. 

De repente, eu poderia ter me empenhado mais, 
digo, em relação a mim né. Há dias em que você 
está bem, levanta, quer fazer tudo. No outro dia, 

você já amanhece mais triste, mais com desâni-
mo. (E18). 

A importância de cuidados precoces de 
saúde objetivando a prevenção de agravos 
também é percebida pelos entrevistados. 
“Na verdade, eu, se tivesse me cuidado ante-
riormente, não estaria assim” (E21). “Podia 
ter feito, ter tentado caminhar mais; eu era 
muito sedentária” (E20). A falta de acesso à 
informação sobre cuidados de saúde é um 
fator determinante no autocuidado e na pre-
venção de agravos a saúde. “Eu acho que ter 
tido essas informações que estou tendo agora, 
tivesse antes” (E02). O encontro inerente ao 
processo de trabalho entre o profissional de 
saúde e o paciente no intuito de estimular 
o autocuidado cria um vínculo permanente 
entre eles (FEUERWERKER, 2014). O acolhimento 
por parte do profissional de saúde, o vínculo 
profissional-paciente e a corresponsabili-
zação propiciam o cuidado em saúde com o 
objetivo de obter saúde e cura (BRASIL, 2014A).

A AB, na condição de ordenadora das 
redes de atenção, deve garantir acesso aos 
diferentes níveis do sistema, responsabili-
zando-se pelo cuidado integral dos usuários. 
Nos IT estudados, percebe-se certa preca-
riedade nessa responsabilização e mesmo no 
funcionamento da Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas. 

A gente busca apoio, porque sozinho a gente não 
chega a lugar nenhum; aqui eu encontrei, a gente 
encontrou muito apoio que não teve no municipio 
da gente, que não tem, que faz falta. (E11).

A Portaria nº 424 orienta a organização da 
prevenção e do tratamento do sobrepeso e 
obesidade como linha de cuidado prioritária 
da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas, que tem como objetivo 
disponibilizar 

ações e serviços de saúde de forma integrada 
e harmônica nos diferentes pontos de atenção, 
fortalecendo e qualificando a atenção por meio 
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da integralidade e longitudinalidade do cuidado, 
superando a lógica hegemônica e fragmentada 
em programas. (BRASIL, 2014A, P. 43-44).

A AB não deve apenas focar na Vigilância 
Alimentar e Nutricional, mas promover saúde 
por meio de estímulo à alimentação saudável, 
atividades físicas, entre outros. Também é im-
portante que o acompanhamento clínico seja 
realizado por equipe interdisciplinar, com 
determinação de metas individualizadas para 
cada paciente (JAIME ET AL., 2011). Reforçando a 
necessidade de ações de promoção da saúde 
para a prevenção da obesidade.

A abordagem mercantilista da 
obesidade 

A lógica da obtenção de lucro é inerente ao 
modo de produção capitalista que, para se 
expandir, mercantiliza todas as dimensões 
da vida, transformando problemas sociais 
em oportunidades para negócios lucrativos, 
a exemplo de inúmeros problemas de saúde, 
dentre eles a obesidade.  

As alternativas rápidas e milagrosas, 
como as dietas da moda para a resolução da 
obesidade, como promete a ‘indústria das 
dietas’, foi mencionada por alguns entrevis-
tados. Importante ressaltar que tal opção de 
tratamento não se insere nos subsistemas de 
cuidados de saúde propostos por Kleinman 
(1978), sendo induzida pelas ciências da co-
municação, economia e marketing das in-
dústrias de alimentos e medicamentos.

[...] naquela época, a gente não tinha acesso à 
nutricionista, então a gente fazia aquelas dietas 
loucas. Eu fiz muita dieta; eu dormia sem comer, 
porque se diz que emagrece, mas não adiantou 
para mim. Eu fiz a dieta da sopa, da lua, de um 
monte de coisa que nem me lembro mais. Chá, 
tanto tipo de chá que tomei. No momento, acho 
que fazia um pouco de efeito; de repente, parava. 
Só que eu vivi sempre tentando não chegar ao 
ponto que cheguei. (E19).

Olha, tudo o que falaram que é bom para ema-
grecer, eu estou fazendo, estou tomando, e nada 
dá resultado. Com a dieta do limão, você ia até 
o nove, e voltava do nove ao um. [...] Dieta da 
sopa... comer só ovo... (E03).

Com o aumento da prevalência da obesi-
dade, a indústria das dietas tem se tornado 
extremamente lucrativa, com promessas 
de resolução rápida para o excesso de peso 
corporal (PORTAL BRASIL, 2015). Existe um grande 
setor da economia dirigido para uma popula-
ção que deseja emagrecer. Nos EUA, a indús-
tria das dietas gira por ano cerca de 58 bilhões 
de dólares, ao passo que o governo america-
no gasta cerca de 68 milhões de dólares com 
saúde. No Brasil, não há dados de quanto 
esse mercado movimenta. Entretanto, as li-
vrarias do País expõem em suas prateleiras 
inúmeros livros que prometem milagres, a 
exemplo da dieta do tipo sanguíneo e a dieta 
da lua (CARMELLO, 2016). Porém, uma vez que 
ocorre a interrupção dessas dietas, é comum 
que o indivíduo volte a apresentar ganho de 
peso corporal (PORTAL BRASIL, 2015).

As propagandas relacionadas à qualidade 
de vida e sua associação com a alimentação e 
peso corporal não são neutras. A indução ao 
consumo de novos tratamentos propostos pelas 
indústrias médica, farmacêutica e de alimentos 
e nutrição busca sua legitimação em achados 
científicos, constituindo-se em armadilhas ao 
consumidor (OLIVEIRA-COSTA ET AL., 2016).

Aproveitando o novo nicho de mercado 
de emagrecimento rápido a fim de almejar 
o padrão de estética imposto pela sociedade, 
a indústria de suplementos alimentares vem 
se expandido, pois é considerada por muitas 
pessoas como uma alternativa segura e de 
baixo custo quando comparada à cirurgia 
bariátrica, por exemplo. No entanto, esses 
produtos não representam solução eficaz 
no processo de emagrecimento, havendo 
contradições na literatura científica quanto 
à eficiência de seus efeitos termogênicos 
(COSTA ET AL., 2012). 
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Considerações finais

O estudo do IT dos usuários do SAACIO 
revelou influência maior do núcleo familiar e 
profissional do que propriamente do núcleo 
popular no tratamento da obesidade. E, 
mais do que a autopercepção da obesidade, 
as consequências na vida pessoal e laboral, 
somadas às comorbidades associadas, ao 
preconceito sofrido e à baixa autoestima se 
mostraram decisivas para a busca do trata-
mento especializado para a obesidade. 

O preconceito em relação à obesidade 
causa sofrimento psíquico, isolamento social 
e prejudica a vida laboral, especialmente das 
mulheres, revelando ser também um proble-
ma de gênero. Destaca-se a gestação como 
um momento importante de ganho de peso 
para as mulheres. 

Em relação ao referencial de Kleinman, 
embora importante para estudos sobre IT, 
mostrou-se limitado na abordagem de IT 
de indivíduos obesos, especialmente no que 
se refere a visão mercantilista da obesidade, 
dado que ao responder a determinadas ne-
cessidades construídas  socialmente favore-
ce interesses econômicos não revelados.

Os dados empíricos revelaram a ausência 

de uma abordagem multiprofissional e a frágil 
atuação da AB na responsabilização e no 
cuidado aos usuários com obesidade. Nesse 
sentido, a linha de cuidado ao indivíduo com 
obesidade pode ser uma estratégia importante 
a ser implementada. Sugere-se, por fim, maior 
articulação do SAACIO com o primeiro nível 
de atenção, especialmente na educação per-
manente das equipes e no apoio à promoção da 
saúde e prevenção precoce da obesidade. 
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RESUMO Buscou-se conhecer a compreensão dos profissionais de um Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família sobre o suporte oferecido na transformação do acolhimento em Unidades de 
Saúde da Família na cidade do Jaboatão dos Guararapes (PE), utilizando-se a metodologia do 
Discurso do Sujeito Coletivo. Os sujeitos consideram o suporte técnico-pedagógico importan-
te, com resultados positivos para as equipes apoiadas, para a população e para o próprio grupo. 
Há dificuldades para a realização desse apoio; e, como superação, citam o diálogo, partilha 
do conhecimento e problematização. É necessário repensar o acolhimento na atenção básica, 
podendo utilizar, para isso, o suporte desses Núcleos. 

PALAVRAS-CHAVE Humanização da assistência. Acolhimento. Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT It was sought to perceive the understanding of the professionals of a Family Health 
Support Unit about the support offered in the transformation of reception in Family Health Units 
in the city of Jaboatão dos Guararapes (PE), using the methodology of Discourse of the Collective 
Subject. The subjects consider the technical-pedagogical support important, with positive results 
for the supported teams, for the population and for the group itself. There are difficulties for the 
actualization of this support and, as an overcoming, they mention the dialogue, sharing of knowl-
edge and problematization. It is necessary to rethink reception in the primary care, maybe using, 
for that, the support of these Centers.

KEYWORDS Humanization of assistance. Reception. Primary Health Care.
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Introdução

Lançada em 2003, a Política Nacional de 
Humanização (PNH) tem o intuito de 
colocar em prática os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) na rotina dos serviços 
de saúde, gerando melhorias sobre a gestão e 
o cuidado por meio do incentivo à comunica-
ção entre gestores, trabalhadores e usuários 
a fim de promover processos coletivos de 
combate à fragmentação e verticalização nos 
processos de trabalho. Esses são aspectos 
que prejudicam as relações entre os profis-
sionais da saúde e entre estes e os usuários, 
automatizam o contato entre esses persona-
gens, geram uma abordagem sobre a doença 
que não estabelece o vínculo precípuo no ato 
de promover saúde, além de inibir a corres-
ponsabilidade e a autonomia dos profissio-
nais nos seus processos de trabalho, e dos 
usuários (BRASIL, 2004). 

Em suas diretrizes específicas para a 
Atenção Primária à Saúde (APS), a PNH 
propõe o estabelecimento de formas de 
acolhimento aos usuários dos serviços de 
saúde que promovam a otimização destes, a 
hierar¬quização de riscos, o fim das longas 
filas de espera e o acesso aos demais níveis 
do sistema (BRASIL, 2004).

Franco, Bueno e Mehry (1999) relatam que 
o espaço intercessor que se dá nos encontros 
cotidianos entre profissionais de saúde e usu-
ários dos serviços sustenta uma dimensão 
tecnológica do trabalho em saúde evidente 
clinicamente: a da tecnologia das relações, 
um espaço próprio das tecnologias leves. 
Nesses encontros, operam-se processos que 
objetivam a produção de relações de escuta e 
responsabilizações, que se relacionam com a 
formação de vínculos e de compromissos em 
projetos terapêuticos. Segundo esses autores, 
o acolhimento é um desses processos inter-
cessores e deve fazer parte de uma prática 
clínica realizada por qualquer trabalhador 
da saúde, sendo possível, por meio de sua 
análise, pensar sobre o processo de trabalho 
e suas consequências em modelos de atenção, 

gerando um debate entre trabalhadores 
baseado em uma perspectiva usuário-cen-
trada, bem como no modo como se recebem 
esses usuários nos serviços. 

Sendo porta de entrada do sistema de 
saúde no Brasil, a atenção básica, como é 
conhecida a APS no País, é um espaço pri-
mordial de acolhimento, sendo este iniciado 
principalmente pela Estratégia Saúde da 
Família (ESF). Inicialmente como Programa, 
a ESF foi criada em 1994, originando-se na 
reformulação das prioridades do Ministério 
da Saúde em relação à APS, sendo um dos 
seus principais instrumentos; tendo como 
fundamento basilar trabalhar com foco na 
família, criando vínculos por meio de uma 
equipe multiprofissional (MARQUI ET AL., 2010).

 A APS pode ser compreendida como o 
conjunto de ações de saúde desenvolvidas 
em comunidade, no âmbito individual e co-
letivo, com vistas a coordenar a integralidade 
do cuidado mediante uma atenção integral 
que impacte na saúde e na determinação 
social do processo saúde-doença, trabalhan-
do em equipe de forma multiprofissional e 
interdisciplinar (BRASIL, 2011).

Para atender aos paradigmas propostos 
pela ESF, os trabalhadores de saúde são con-
vidados para o constante desafio de repensar 
suas práticas, valores e uma reestruturação 
do serviço voltados para as necessidades dos 
usuários, que são também portadores de prá-
ticas e valores, em contexto social, no qual a 
equipe está inserida (COELHO; JORGE; ARAUJO, 2009). 

Em 2008, o Ministério da Saúde criou o 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf ), 
que tem como proposta compor equipes de 
profissionais de diferentes áreas de conhe-
cimento para atuarem em conjunto com 
os profissionais das Equipes de Saúde da 
Família (EqSF), compartilhando as práticas 
em saúde nos territórios sob responsabilida-
de das equipes da ESF nos quais o Nasf está 
inserido (BRASIL, 2011). 

As ações desenvolvidas pelo Nasf podem 
ser avaliadas em suas dimensões clínico-as-
sistencial ou técnico-pedagógica, em que a 
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segunda produz ação de apoio educativo com 
e para as equipes, nas quais o Nasf também 
pode (e às vezes precisa) apoiar a organização 
do processo de trabalho (BRASIL, 2014). 

Jaboatão dos Guararapes é uma cidade 
situada no litoral do estado de Pernambuco, 
na região metropolitana do Recife, tendo 
uma área total de 258.694 km² e uma po-
pulação estimada em 695.956 pessoas (IBGE, 

2010). O território municipal está dividido em 
sete regionais político-administrativas, con-
tendo em cada uma delas uma Coordenação 
Regional de Saúde (JABOATÃO DO GUARARAPES, 

2017). O município apresenta cobertura de 
atenção básica de 55,61%, considerando a 
ESF com cobertura de 50%, e tendo duas 
equipes Nasf implantadas, de um teto de 10 
equipes no município (BRASIL, 2017).

A Coordenação de Saúde da IV Regional 
gerencia oito EqSF que recebem suporte de 
uma equipe Nasf (cobertura do Nasf de 100% 
para o território); e baseando-se na prática 
técnico-pedagógica do trabalho deste equi-
pamento, a coordenação solicitou a reali-
zação de um plano de sensibilização dessas 
equipes para que repensassem a prática 
do acolhimento da demanda espontânea 
e transformassem o processo de trabalho, 
tendo como foco principal evitar as longas 
filas de espera por atendimento ainda exis-
tentes, humanizando o cuidado. 

Os profissionais do Nasf realizaram a sen-
sibilização dessas equipes por meio de cinco 
encontros, sendo um com a gestão, três em 
forma de oficinas com as equipes e um en-
volvendo equipe e comunidade. No primeiro, 
discutiram com a gestão sobre a intervenção, 
estudaram sobre o processo de acolhimento 
e elaboraram a proposta de trabalho baseada 
em oficinas. O segundo encontro foi com as 
EqSF, em que fizeram a proposta das ofi-
cinas e, após aceitação, discutiram o que é 
o acolhimento, sobre o que é uma postura 
acolhedora e refletiram sobre como se dá e 
como deve ser o acolhimento nas Unidades 
de Saúde da Família (USF). No terceiro, 
discutiu-se sobre formas de acolhimento, 

fluxos e mudança organizacional. O quarto 
momento foi de avaliação da proposta de 
acolhimento trazida pela equipe. O último 
encontro se deu com a comunidade, no qual 
colocaram a proposta da nova forma de aco-
lhimento e ouviram opiniões dos comunitá-
rios. A reavaliação foi feita de acordo com 
as necessidades trazidas pelos profissionais 
das USF. Ou seja, para que a humanização 
se consolide como política transversal nas 
ações de saúde, é importante que as relações 
de trabalho e planejamento sejam horizon-
tais e incluam os usuários, pois considerar a 
saúde como valor de uso é ter como padrão 
na atenção o vínculo com estes, garantindo 
seus direitos e de seus familiares, estimu-
lando que eles também se coloquem como 
atores do sistema de saúde por meio de sua 
ação de controle social. Além disso, é fun-
damental oferecer melhores condições para 
que os profissionais realizem seu trabalho 
de um jeito digno e criador de novas ações, 
tornando-se cogestores de seu processo de 
trabalho (BRASIL, 2004).

O trabalho realizado pelos profissio-
nais do Nasf suscitou a elaboração deste 
estudo que faz parte da conclusão do 
Curso de Residência em Saúde Coletiva da 
Universidade de Pernambuco (UPE), o qual 
teve por objetivo dar a conhecer a compre-
ensão sobre o apoio técnico-pedagógico 
oferecido pelo Nasf na transformação do 
processo de acolhimento em USF na cidade 
do Jaboatão dos Guararapes (PE).

Material e métodos

Trata-se de um estudo de abordagem qua-
litativa, de caráter exploratório, utilizando 
para análise dos dados a metodologia do 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), tendo 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Universitário Oswaldo Cruz 
(HUOC) da Universidade de Pernambuco 
(Parecer nº 2.001.179/ 2017).

O estudo foi realizado na cidade do 
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Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, 
tendo como critério de inclusão para recru-
tamento dos sujeitos: ser profissional inseri-
do no Nasf da Regional IV do município em 
questão, que participou de todo o processo 
de planejamento e sensibilização das EqSF 
apoiadas para a transformação do processo 
de acolhimento; e como critério de exclusão, 
a não assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Os profissionais foram convidados a par-
ticipar do estudo mediante a realização de 
contato pessoal no local de trabalho pelo 
próprio pesquisador e por seus endereços 
eletrônicos. Foram entrevistados cinco pro-
fissionais. Apenas um profissional não con-
cordou em participar. 

A coleta de dados foi agendada baseando-
-se na disponibilidade de horário dos infor-
mantes e aconteceu no local onde lhes foi 
conveniente, desde que esse lugar fosse um 
ambiente mais restrito e silencioso. O ins-
trumento utilizado para isso foi a entrevista 
semiestruturada, uma vez que esta permite a 
combinação de perguntas abertas e fechadas, 
em que o sujeito entrevistado tem a possibi-
lidade de discorrer sobre o tema proposto 
(BONI; QUARESMA, 2005). Após a entrevista, foi so-
licitado que os sujeitos não comentassem seu 
conteúdo com os outros profissionais que 
ainda não tivessem participado do estudo.

O roteiro da entrevista foi direcionado 
por cinco perguntas, que resgatavam desde 
a compreensão sobre o papel do Nasf no 
apoio às equipes em relação ao processo de 
acolhimento, até as dificuldades para a re-
alização desse apoio técnico-pedagógico e 
possíveis formas de superá-las. Foram elas: 
como você entende o papel do Nasf no apoio 
às equipes na transformação do processo de 
acolhimento? Quais os aspectos relevantes 
que você identifica como resultado desse 
trabalho em relação às equipes, à população 
e ao seu grupo? Há desafios para trabalhos 
técnico-pedagógicos como esse desenvolvi-
dos com as equipes? Se sim, quais são? Quais 
as possíveis formas de superá-los?

As entrevistas foram realizadas em 2017, 
sendo gravadas em áudio eletrônico, trans-
critas, lidas exaustivamente e analisadas 
por meio da metodologia do DSC. A meto-
dologia de análise do DSC foi proposta por 
Lefèvre e Lefèvre no fim da década de 1990 
e trata-se de um discurso síntese, fruto dos 
fragmentos de discursos individuais reu-
nidos por similaridade de sentidos. Essa 
técnica se diferencia da Análise do Discurso 
Tradicional porque se sustenta na Teoria 
das Representações Sociais, que está forte-
mente associada à construção de teorias do 
senso comum compartilhadas coletivamente 
(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014).

Nas palavras de Gondim e Fisher (2009, P. 14):

Para resumir, o que há de coletivo neste dis-
curso construído artificialmente pelo pes-
quisador? Se o discurso individual revela 
não somente a fala individual, mas o que há 
de coletivo (vozes sociais diversas, polifonia 
e heterogeneidade), o discurso coletivo é a 
junção dos discursos individuais, respeitando 
os sentidos e o nível de compartilhamento. A 
rigor, os discursos individuais nada mais são 
do que discursos coletivos enunciados por 
apenas uma pessoa.

A técnica do DSC consiste em analisar 
depoimentos e outros materiais verbais, 
extraindo-se de cada um deles as Ideias 
Centrais ou Ancoragens, a partir de expres-
sões-chave a que se referem. As expressões-
chave são fragmentos do discurso utilizadas 
para identificar os sentidos. Nessa primeira 
etapa, respeita-se a literalidade do discurso 
para que se estabeleça um diálogo contí-
nuo com ele, já que no discurso podem ser 
encontrados vários sentidos advindos da 
polifonia e da heterogeneidade que definem 
a sua materialidade. Após identificadas as 
expressões-chave, cabe criar uma expressão 
linguística que descreva de maneira sintética 
os sentidos de cada um dos grupos homogê-
neos de expressões-chave. As Ideias Centrais 
são, assim, nomeadas pelo pesquisador. A 
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partir daí, compõe-se um ou muitos discur-
sos-síntese que são os discursos do sujeito 
coletivo (GONDIM; FISHER, 2009). 

Resultados e discussão

Em relação às características sociodemográ-
ficas dos entrevistados, houve predomínio 
do sexo feminino, a média de idade foi de 
33 anos, com idade mínima de 27 e máxima 
de 46 anos. Quanto ao tempo decorrido 
após a graduação, a média foi de 9,3 anos, 
com mínimo de 5 e máximo de 18 anos. Em 
relação ao nível de escolaridade, a maioria 
possuía pós-graduação dos tipos lato sensu 

(quatro sujeitos possuíam especialização) 
e stricto sensu (três sujeitos possuíam mes-
trado), entretanto, apenas um dos entrevis-
tados possuía especialização e mestrado em 
saúde pública/coletiva. Um dos sujeitos não 
possuía pós-graduação. Sobre o tempo de 
exercício no Nasf, a média foi de 1,05 ano. 

Vale ainda salientar que nenhum dos 
sujeitos realizou estágio/vivência em Nasf 
durante a graduação, lembrando que estes 
foram criados em 2008. 

A análise dos discursos levou à identi-
ficação de cinco Ideias Centrais, com suas 
respectivas Ancoragens, e à formulação 
de discursos-síntese, como explanados no 
quadro a seguir:

Ideia Central Ancoragem Discurso do Sujeito Coletivo

O apoio técnico-
-pedagógico do Nasf 
às Equipes de Saúde da 
Família.

A importância do Nasf no apoio 
técnico-pedagógico às equipes 
de saúde da família na transfor-
mação do processo de acolhi-
mento na APS.

Eu entendo o Nasf primeiro enquanto apoio matricial. É o papel principal. Ajudar as equipes 
a fazer esse processo de acolhimento é uma das funções do Nasf: na sensibilização pra a 
realização, no entendimento do que é o acolhimento... Considero importante esse trabalho. Foi 
fundamental a participação em relação a essa conscientização do pessoal porque a gente de 
repente tem uma visão que eles não tinham. Então, a gente foi capaz de mudar toda a forma 
como ocorria o acolhimento e, às vezes, na verdade, a gente dava só o estalo pra eles pensa-
rem e conseguirem se movimentar. O Nasf foi importante pra sair dessa zona de conforto que 
a equipe tinha, julgando fazer acolhimento.

Resultados do apoio do 
Nasf na transformação 
do processo de acolhi-
mento.

Organização do processo de 
trabalho, satisfação profissional, 
maior interação, ressignificação 
de conhecimentos e otimização 
dos atendimentos identifica-
dos como resultados do apoio 
técnico-pedagógico do Nasf na 
transformação do processo de 
acolhimento para as equipes.

O Nasf trouxe uma nova visão pra os profissionais das Unidades. Por exemplo, eles achavam 
que faziam acolhimento, mas de acordo com as diretrizes do acolhimento, eles não faziam. 
Então a gente conseguiu quebrar isso. Eu acho que as equipes estão podendo respirar um 
pouquinho mais porque você trabalhar organizado é muito melhor. Teve essa quebra, teve uma 
organização, que as pessoas julgavam ter, mas, na verdade, no processo, a gente viu que não 
tinham. Não se tinha de fato um fluxograma do que se fazia com o paciente quando o paciente 
chega. Eu acho que o trabalho deles foi otimizado. Isso a gente percebe quando circula pelas 
Unidades e que as equipes estão mais felizes com o resultado do trabalho. Eles começaram 
a se conhecer porque a gente percebeu em algumas Unidades que nem a própria equipe se 
conhecia, o que o outro fazia.

Sobrecarga de trabalho para o 
profissional médico. 

Pra o médico pode não ser tão legal, que atende mais pessoas num dia do que antes do aco-
lhimento.

Aumento do número de aces-
sos, inclusive pela população de 
áreas sem Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS) cadastra-
dos, e atendimento humanizado 
identificados como resultados 
do apoio técnico-pedagógico 
do Nasf na transformação do 
processo de acolhimento para a 
população.

Em relação à população, otimiza a ida à Unidade de saúde. Então, eles não precisam mais 
enfrentar fila, não tem mais isso de pegar ficha, de chegar de madrugada, se submeter a um 
atendimento desumano. Teve muito mais acesso pra comunidade que não era atendida, não 
era coberta pela Unidade. Aumentou a quantidade de atendimentos. Acho que isso foi muito 
relevante.

Quadro 1. Discursos do Sujeito Coletivo estruturados a partir das expressões-chave relacionados com suas respectivas Ancoragens e Ideias Centrais 
com base nas falas dos sujeitos, Jaboatão dos Guararapes, 2017
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A primeira Ideia Central revela que os 
sujeitos acreditam na importância do apoio 
técnico-pedagógico, que é uma dimensão do 
‘apoio matricial’ citado no discurso, conside-
rando-o uma das funções principais do seu 
trabalho, sendo fundamental para a sensibi-
lização dos profissionais das EqSF na trans-
formação do processo de acolhimento. 

O apoio matricial é um conceito de 
Campos e Domitti (2007) que se transformou 
em metodologia de gestão do cuidado, sendo 
um arranjo organizacional que exige a “[...] 
construção compartilhada de diretrizes clí-
nicas e sanitárias entre os componentes de 
uma equipe de referência e os especialistas 

que oferecem apoio matricial”, na perspec-
tiva da corresponsabilidade, garantindo 
integração dialógica entre distintas espe-
cialidades e profissões. O trabalho do Nasf 
é orientado pelo referencial teórico-meto-
dológico do apoio matricial aplicado à APS 
(CAMPOS; DOMITTI, 2007, P. 400).

Para esses autores, a equipe de referência 
(como a EqSF) tem a responsabilidade pela 
condução de um caso individual ou coletivo 
e é formada por um conjunto de profissio-
nais essenciais para a atuação em determi-
nado caso. Já o apoiador matricial (como o 
profissional do Nasf ) é um especialista di-
ferente daqueles profissionais presentes na 

Quadro 1. (cont.)
Novos conhecimentos, visibili-
dade, autossatisfação e organi-
zação do acesso identificados 
como resultados do apoio 
técnico-pedagógico do Nasf 
na transformação do processo 
de acolhimento para o próprio 
grupo.

Primeiro a questão de conhecimento porque eu não tinha noção do que era acolhimento.  E a 
outra que trouxe visibilidade pra gente. As pessoas passaram a enxergar mais o nosso papel, 
passaram a solicitar a gente. Nossa coordenadora encheu a nossa bola por causa dessa ques-
tão do acolhimento. O grupo ganha principalmente em satisfação por saber que está modi-
ficando mesmo a vida das pessoas. O trabalho em conjunto de matriciamento a gente tem 
como mensurar e ter um retorno dele. Organiza o acesso também pra chegar no Nasf e o fluxo. 

Quantidade de solicitação do 
Nasf pelas equipes sem sofrer 
variação.

Eu achei que o Nasf seria muito mais solicitado depois do acolhimento, e não foi muito mais.

Desafios do trabalho 
técnico-pedagógico no 
acolhimento.

O desafio de convencer as 
equipes para a transformação 
do processo de acolhimento.

Nós estamos chegando em ambientes que já funcionavam de uma maneira, e a gente chega, 
uma equipe nova, com novas ideias, e às vezes as equipes tão fechadinhas, tem gente que às 
vezes é fechada pro novo. O desafio na verdade é tirar o grupo da zona de conforto, principal-
mente os ACS que já estão há mais tempo nas equipes. Eles tavam acomodados na rotina de 
trabalho deles. 
O desafio é despertar no pessoal a vontade de querer mudar, de oferecer o melhor pra comuni-
dade. A gente precisa convencer as equipes de que o acolhimento traz ganho não só pra popu-
lação, que é o nosso alvo principal, como também para as próprias equipes. Então, o principal 
desafio pra mim foi a sensibilização da equipe pra que todos participem.

Desafio de conhecer fielmente 
as equipes antes de apoiá-las 

Então, eu senti um pouco falta disso: de conhecer! Porque praticamente a gente foi a uma 
reunião pra saber como funcionava lá, e é difícil a gente tentar mudar a realidade daquele local 
sem conhecer tão fielmente como funciona.

Superação dos desafios 
do trabalho técnico-
-pedagógico

Diálogo, partilha do conhe-
cimento e oficinas com situ-
ações práticas como formas 
de superação dos desafios à 
transformação do processo de 
acolhimento.

Apoiando as equipes, sensibilizando, trazendo elas pra entender o que é o acolhimento, por 
meio de muita conversa e, não só de conversa, mas inclusive demonstrando e mostrando o que 
deu certo nas outras Unidades. Botando situações práticas, a gente conseguiu quebrar isso. 
A gente conseguiu botar eles na situação do outro. E apoiando durante o processo pra que no 
meio do dele elas não desistam da realização do acolhimento. Acho que o importante foi isso, 
a gente abriu a oportunidade pra tentativas e não impôs nada, a gente construiu junto.

Sugestões de continui-
dade do apoio técnico-
-pedagógico.

Necessidade de avaliação e re-
avaliação do processo de trans-
formação do acolhimento.

O que a gente tem que fazer é voltar lá pra ver como é que tá indo porque a gente nunca mais 
foi. Tem que ter uma conversa. Depois que terminou, chamar essas pessoas que tiveram de 
certa forma mais resistência para saber o que que tá acontecendo, porque não quer. E a partir 
daí a gente se junta e pensa numa forma de otimizar isso.
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equipe de referência, que agrega recursos de 
saber e técnicos, o qual contribui com inter-
venções que ampliem a capacidade resolutiva 
dessas equipes.

A segunda Ideia Central diz respeito aos 
resultados identificados pelos profissionais 
do Nasf advindos da transformação do pro-
cesso de acolhimento após o matriciamento 
das equipes. 

Em relação aos resultados para as equipes, 
a análise das entrevistas indica que houve 
organização do processo de trabalho, satis-
fação profissional, maior interação, ressigni-
ficação de conhecimentos e otimização dos 
atendimentos.

De forma contrária a esses resultados, em 
um artigo que trata o desenvolvimento de 
uma pesquisa-ação sobre o acolhimento na 
acessibilidade dos usuários em uma USF do 
Município de Itabuna (BA) com o sentido de 
promover mudanças nos processos de traba-
lho desse local, os autores identificaram que 
embora o processo de trabalho tenha modifi-
cado na porta de entrada da USF, não sofreu 
mudanças para dentro das equipes, em que 
ainda prevaleceu um processo centrado no 
médico, pouco relacional. No entanto, em 
relação à acessibilidade à USF, o acolhimen-
to implantado proporcionou maior integra-
ção da equipe e melhor percepção do usuário 
(ANDRADE; FRANCO; FERREIRA, 2007).

Ainda segundo esses autores, por meio da 
observação participante, revelaram-se pro-
blemas no processo de trabalho das equipes, 
repercutindo na assistência aos usuários, 
como atrasos da recepcionista e de outros 
profissionais à USF, sobrecarga de trabalho 
da técnica de enfermagem, pouco reconhe-
cimento dos profissionais não médicos nas 
funções assistenciais e uma excessiva es-
truturação dos processos de trabalho pelo 
saber médico, deixando à margem dos pro-
cessos os outros saberes que se inscrevem 
nas outras práticas profissionais. No pre-
sente estudo, os entrevistados identificaram 
durante o apoio técnico-pedagógico que, em 
algumas Unidades, os profissionais tinham 

dificuldade em conhecer o trabalho uns dos 
outros, o que provavelmente gera dificulda-
de na resolutividade de alguns casos. O que 
pode ser observado na fala: “Eles começaram 
a se conhecer porque a gente percebeu em 
algumas unidades que nem a própria equipe 
se conhecia, o que o outro fazia”.

Embora a maioria do discurso indique 
benefícios para as equipes, a fala trazida por 
um dos entrevistados, relatando que “para 
o médico pode não ser tão legal, que atende 
mais pessoas num dia do que antes do aco-
lhimento”, revela a hipótese de que talvez o 
processo de acolhimento ainda não tenha 
sido bem compreendido pelas equipes, que 
deveriam estar descentralizando o atendi-
mento do médico para outros profissionais, 
o que gera sobrecarga de trabalho para esse 
profissional, na medida em que mais pessoas 
puderam ter acesso à unidade, necessitando 
que a demanda seja direcionada para outros 
profissionais. Caso contrário, a lógica mé-
dico-centrada continua perseverando e so-
brecarregando o profissional médico. Outra 
hipótese é de que, devido à restrição da 
quantidade de atendimentos antes da trans-
formação do processo de acolhimento, esse 
profissional possa estar descontente com o 
aumento da demanda e se sente sobrecar-
regado. Observa-se ainda, e parece bastante 
revelador, que não foi citado esse resultado 
para os demais membros da equipe, por-
quanto ainda se tenta romper com o modelo 
médico-centrado.

Ainda em relação à segunda Ideia Central, 
como resultados para a população, as falas 
dos entrevistados permitem inferir aumento 
do número de acessos, inclusive pela popu-
lação de áreas sem Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) cadastrados, e melhora do 
atendimento humanizado a partir do apoio 
técnico-pedagógico do Nasf na transforma-
ção do processo de acolhimento.

Também corrobora esses resultados a 
pesquisa-ação de Andrade, Franco e Ferreira 
(2007), na qual a resolução de 9,5% dos casos 
que se apresentaram na demanda espontânea, 
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logo após a implantação do acolhimento, é sig-
nificativa e reforçada com o fim das filas que se 
acumulavam na porta de entrada para consulta 
médica (também citado no discurso dos entre-
vistados deste estudo). 

Esses autores relatam ainda que ocorreu 
pouco deslocamento para outras tecnolo-
gias de cuidado em condições de absorver 
a demanda, pois há uma baixa oferta de 
outras práticas assistenciais, promoção e 
proteção da saúde, em uma perspectiva do 
cuidado integral. Ou seja, o acolhimento e 
as tecnologias leves que passaram a dominar 
o processo de trabalho no acesso dos usuá-
rios ficaram ‘ilhados’ na porta de entrada da 
Unidade. Esses dados podem também servir 
de hipótese para explicar a falta de discursos 
a respeito do surgimento de novas ofertas de 
cuidado para além do acolhimento, como a 
formação de grupos e outras práticas de pro-
moção da saúde, as quais não foram citadas 
pelos entrevistados no presente estudo.

De modo semelhante aos nossos resulta-
dos, um estudo de Mitre, Andrade e Cotta 
(2012), que trata dos avanços e desafios do 
acolhimento na operacionalização e quali-
ficação do SUS na atenção primária, por in-
termédio de uma análise crítica da produção 
bibliográfica no Brasil, no período de 1989 a 
2009, revelou que vários artigos trazem que 
a implantação do acolhimento resultou em 
avanços na ampliação do acesso nos serviços 
da APS e profissionais de saúde mais sensí-
veis às necessidades dos usuários e comuni-
dades, o que se pode perceber também neste 
estudo por meio da fala: 

Então, eles não precisam mais enfrentar fila, não 
tem mais isso de pegar ficha, de chegar de ma-
drugada, se submeter a um atendimento desu-
mano. Teve muito mais acesso pra comunidade 
que não era atendida. 

No entanto, as autoras referidas acima 
afirmam que ainda se observa a manutenção 
do modelo assistencial centrado no modelo 
clínico e na organização do processo de 

trabalho a partir da consulta médica. 
Para além disso, as autoras ainda relatam 

que o excesso de demanda e a falta de pro-
fissionais de saúde geram sobrecarga de tra-
balho, cansaço e estresse nos trabalhadores, 
sinalizando como exemplos dois artigos que 
mostram precárias condições de trabalho dos 
ACS, fatores que podem gerar dificuldade 
de sensibilização desses profissionais para a 
transformação do acolhimento. Segundo elas: 

O sofrimento causado, neste tipo de trabalho, 
pode levá-los a utilizarem estratégias defen-
sivas, assegurando certa normalidade pela 
aparente insensibilidade contra o que possa 
lhe causar sofrimento, postura contrária à 
preconizada pelos parâmetros da PNH. (MITRE; 

ANDRADE; COTTA, 2012, P. 2081). 

Neste estudo, esse último dado pode 
servir de hipótese para explicar o motivo da 
fala de um dos entrevistados: 

O desafio na verdade é tirar o grupo da zona de 
conforto, principalmente os ACS que já estão há 
mais tempo nas equipes. Eles estavam acomoda-
dos na rotina de trabalho deles.

Ainda corroborando os nossos resulta-
dos, outro estudo, desta vez uma revisão 
integrativa sobre a literatura científica em 
relação ao acolhimento na atenção primária 
publicada entre janeiro de 2007 e maio de 
2014, relata que as pesquisas apontam que 
o acolhimento como um dispositivo de hu-
manização tem a potencialidade de reduzir 
a demanda re¬primida, oferecendo maior 
acesso aos servi¬ços, responsabilizando toda 
a equipe pelo cuidado e pela satisfação do 
usuário (COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015).

É pertinente ressaltar que os entrevista-
dos não citam como resultado para a popula-
ção o aumento da capacidade de autocuidado 
dos usuários, pois as conversas com estes e, 
sobretudo, as experiências de acolhimento 
vividas por eles podem facilitar a constru-
ção de vínculos com os trabalhadores, bem 
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como ampliar aquela capacidade, na medida 
em que se veem capazes de reconhecer sua 
situação e seguros quanto à possibilidade de 
serem acolhidos pelas equipes (BRASIL, 2013A).

Já como resultados para os próprios pro-
fissionais do Nasf, estes relatam a aquisição 
de novos conhecimentos, maior visibilida-
de, autossatisfação e organização do acesso 
para eles após o apoio técnico-pedagógico 
oferecido na transformação do processo de 
acolhimento, o que faz com que o grupo se 
sinta provavelmente mais motivado a conti-
nuar investindo nessa dimensão do trabalho 
e intensifique os vínculos com os gestores e 
com os profissionais das equipes apoiadas, 
fazendo do trabalho um espaço prazeroso. 
A comparação com outros estudos que de-
monstrem resultados análogos ou até mesmo 
discordantes desses últimos não ocorreu 
pela ausência de estudos sobre o papel téc-
nico-pedagógico do Nasf na transformação 
do acolhimento ou até mesmo pelos estudos 
existentes não abordarem resultados em 
relação à equipe matricial. 

Outro resultado é identificado na fala do 
entrevistado: “Eu achei que o Nasf seria muito 
mais solicitado depois do acolhimento, e não 
foi muito mais”, o que leva a duas hipóteses: o 
acolhimento pode não ter surtido efeito para 
além da porta de entrada, considerando que 
ele facilitaria um fluxo maior para o Nasf a 
despeito do crescimento da demanda como 
um todo, o que seria esperado para o trabalho 
do Nasf na sua dimensão clínico-assistencial; 
ou a demanda está tendo suas necessidades 
de saúde atendidas no acolhimento e/ou 
pela equipe da unidade sem necessidade de 
apoio matricial pelo Nasf.

A terceira Ideia Central se refere às difi-
culdades para a realização de apoios técni-
co-pedagógicos, a exemplo do trabalho que 
orientou este estudo, podendo-se identificar 
por meio da análise das falas dos entrevista-
dos: o desafio do convencimento das equipes 
apoiadas para a transformação do processo 
de acolhimento e o desafio de conhecê-las 
fielmente antes de apoiá-las nesse aspecto.

Podem-se observar, na fala de um dos en-
trevistados, suspeitas sobre as causas da difi-
culdade de sensibilização: 

Existe resistência pelos próprios discursos nas ofi-
cinas de acolhimento. Das pessoas acharem que 
seria um trabalho a mais, que a população não 
iria entender, que iria atrapalhar a rotina deles. 
Porque eles acham que vão perder muito tempo 
no acolhimento e vão perder tempo assim... pra 
tá atendendo, pra tá fazendo as ações, as ativi-
dade mais de atendimento mesmo, as visitas, os 
atendimentos individuais [...].

Pode-se entender que o sujeito compre-
ende três motivos para essa dificuldade: o 
primeiro seria a percepção do acúmulo de 
mais uma tarefa para o profissional da EqSF; 
o segundo seria o não entendimento do pro-
cesso de acolhimento pela população, o que 
exigiria disponibilidade do profissional para 
fazê-lo compreender; e o terceiro, a dificul-
dade de valorizar as práticas de prevenção e 
promoção da saúde, entendendo-se que dá 
maior valor às intervenções curativas.

Corroborando este estudo, Andrade, 
Franco e Ferreira (2007) identificaram, por 
meio da sensibilização da equipe para im-
plantação do acolhimento em uma pes-
quisa-ação, que o desafio se encontrava 
principalmente em função dos critérios de 
mudança, vinculados ao desejo e percepção 
da factibilidade. O processo exigia a identi-
ficação dos problemas a serem resolvidos, 
para permitir a passagem da situação atual à 
situação objetivo.

Segundo Gonçalves et al. (2015), vale des-
tacar que, mesmo trabalhando em conjun-
to, o processo de trabalho das equipes Nasf 
e das EqSF diferem entre si com relação a 
vários aspectos, como, por exemplo: gestão; 
tempo para a realização das tarefas; produ-
tividade exigida; demanda prevista; ferra-
mentas utilizadas; constituição das equipes, 
entre outros. Essas diferenças, bem como 
as eleições de prioridades entre as equipes, 
podem também servir de hipóteses para 
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a dificuldade encontrada pelos sujeitos 
durante o apoio técnico-pedagógico. 

Outra explicação para o desafio da sensi-
bilização das equipes em relação ao modelo 
assistencial é trazida no estudo de revisão de 
Mitre, Andrade e Cotta (2012), em que eles con-
sideram que o modelo biomédico, centrado 
na doença, é enfatizado pelos profissionais e 
demandados pelos usuários, deixando pouco 
espaço para ações educativas, de promoção 
e prevenção à saúde e, nessa lógica, também 
para o processo de acolhimento.

Cabe, contudo, um alerta sobre a relação 
entre o modelo econômico capitalista 
vigente e o processo de acolhimento, pois, 
segundo Affonso e Bernardo (2015), as pro-
postas de acolhimento estariam em conso-
nância com o contexto neoliberal, no qual 
o que vem ocorrendo é que a ‘produção’ de 
atendimentos se torna o principal indicador 
para a avaliação do trabalho realizado pelos 
profissionais de saúde, o que não é compatí-
vel com as propostas de acolhimento ‘huma-
nizador’ preconizada. Segundo os autores: 

A vivência em um contexto contraditório 
como esse pode ter consequências tanto para 
os trabalhadores responsáveis como para a 
própria população. Deve-se lembrar que o 
acolhimento, por si só, já é desgastante, uma 
vez que é a porta de entrada nos serviços de 
saúde, tendo de dar respostas a questões que, 
na maior parte das vezes, não estão sob o 
controle dos profissionais que o realizam por 
se relacionarem ao contexto social mais am-
plo. Tal fato, somado às pressões por produ-
ção e à instabilidade no emprego, caracterís-
ticas das propostas gerenciais que vêm sendo 
implantadas nos serviços de saúde, sugere 
que o exercício dessa atividade cause maior 
sofrimento ao profissional. (AFFONSO; BERNARDO, 

2015, P. 28).

Ainda em relação às dificuldades, os sujei-
tos não fazem menção sobre a problemática 
de trabalhar de forma interdisciplinar. Sabe-
se, porém, que um dos fatores limitantes que 

podem surgir no processo de inserção dos 
Nasf na APS diz respeito à formação profis-
sional, na qual, comumente, os profissionais 
não receberam formação nas graduações e 
pós-graduações em saúde para trabalhar na 
lógica do apoio matricial, além do trabalho 
em equipe ser raramente aprofundado, o que 
dificulta as categorias atuarem de forma in-
tegrada e interdisciplinar (BRASIL, 2014).

Nessa lógica, um estudo sobre desafios e 
potencialidades dos Nasf mostra que os su-
jeitos referem que na fase inicial do trabalho 
dessas equipes deve ocorrer a soma de co-
nhecimentos isolados, já que os profissionais 
ainda não têm experiência nessa realidade, 
sendo assim, uma relação multidisciplinar. 
Espera-se, todavia, que ao longo do tempo, 
havendo uma crescente apropriação dos 
casos e das características do território, 
além de integração com as EqSF, torne-se 
possível a construção de novos saberes que 
transitarão pelas diferentes especialidades 
de maneira dinâmica, caminhando para a 
transdisciplinaridade (SILVA ET AL., 2012).

Outra Ideia Central levantada se refere às 
formas de superação entendidas pelos pro-
fissionais do Nasf em relação aos desafios 
elencados acima. São elas: o diálogo, partilha 
do conhecimento e a problematização com 
exemplos de situações práticas. 

O diálogo, a problematização e a cons-
trução compartilhada do conhecimento são 
três dos princípios da Política de Educação 
Popular em Saúde (BRASIL, 2013B). O primeiro 
diz respeito ao encontro de conhecimentos 
construídos histórica e culturalmente por 
sujeitos, na intersubjetividade, que ocorre 
quando cada um, de forma respeitosa, 
mostra o que sabe à disposição para ampliar 
o conhecimento crítico de todos e todas 
acerca da realidade, contribuindo para os 
processos de transformação e humanização. 
A problematização revela a existência de re-
lações dialógicas e propõe a construção de 
práticas em saúde baseadas na leitura e na 
análise crítica da realidade. O último princí-
pio consiste em processos comunicacionais 
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e pedagógicos entre pessoas e grupos de 
saberes, culturas e inserções sociais diferen-
tes, procurando entender e transformar de 
modo coletivo as ações de saúde desde suas 
dimensões teóricas, políticas e práticas.

A última Ideia Central se refere à sugestão 
de continuidade do apoio técnico-pedagó-
gico, ancorada na necessidade de avaliação 
e reavaliação do processo de transformação 
do acolhimento para que ele, de fato, possa 
acontecer, convencendo os profissionais de 
que é parte do processo de trabalho e que faz 
parte da PNH. 

Considerações finais

Um dos pontos iniciais no trabalho de apoio 
às equipes de saúde é ratificar a importân-
cia do SUS enquanto proposta de assistência 
integral, levando em conta o processo saúde-
-doença dos usuários em toda a sua comple-
xidade. Nessa perspectiva, é fundamental 
para o Nasf demonstrar às equipes que está 
no mesmo ‘barco’ do SUS, que compreende 
os processos desse Sistema e busca conhecer 
como ele acontece em seu íntimo, antes de 
fazer proposições. A partir daí, o papel es-
pecífico do Nasf será compreendido como 
forma de aprimorar o próprio SUS. Assim, 
pesquisas que deem visibilidade às ações de-
senvolvidas devem ser estimuladas, de modo 
que outros locais possam usufruir dos bene-
fícios da atuação dessa equipe. 

Nesse contexto, a realização deste traba-
lho permite considerar que os entrevistados 
compreendem a dimensão técnico-pedagó-
gica do apoio matricial do Nasf como impor-
tante parte do próprio processo de trabalho, 
inclusive fundamental na sensibilização para 
a transformação do processo de acolhimento 
na APS. Acredita-se que essa dimensão deve 
ser explorada com a mesma intensidade que 
a dimensão clínico-assistencial.

O grupo também percebe resultados para 
as equipes apoiadas, como organização do 
processo de trabalho, satisfação profissional, 

maior interação, ressignificação de conhe-
cimentos e otimização dos atendimentos, 
assim como para a população, como aumento 
do número de acessos, inclusive pela po-
pulação de áreas sem ACS cadastrados e 
atendimento humanizado; e também para o 
próprio grupo, como aquisição de novos co-
nhecimentos, visibilidade, autossatisfação e 
organização do acesso. 

Há dificuldades para a realização do apoio 
técnico-pedagógico, como, por exemplo, 
convencer as equipes apoiadas para a trans-
formação do processo de acolhimento, mas 
revela-se também fundamental conhecê-las 
fielmente nos aspectos que envolvem seus 
processos de trabalho para então contribuir 
para essa mudança. Como superação dessas 
dificuldades, citam o diálogo, partilha do co-
nhecimento e a problematização, com exem-
plos de oficinas com situações práticas. 

Torna-se necessário considerar importan-
te a educação permanente dos profissionais 
da APS para o atendimento de qualidade, 
tanto das EqSF quanto do Nasf, pois essa é 
uma política importante para o fortalecimen-
to do SUS. Repensar o processo de acolhi-
mento da demanda espontânea na APS com 
aos profissionais das USF requer respeito 
às suas falas, com capacidade de escuta dos 
diversos atores implicados, estando atento 
às suas angústias, estimulando as soluções 
e contribuindo para que inovações sejam 
pensadas. Desse modo, ao discutir sobre o 
processo de acolhimento com essas equipes, 
o Nasf também deve se fazer acolhedor.

Os profissionais do Nasf são peças impor-
tantes como apoio na APS porque trazem 
uma nova visão, com suas diferentes ba-
gagens de formação e suas experiências 
de cuidado. Saber dialogar mantendo uma 
relação de construção mútua e horizontal 
é algo precípuo. Pensar de que forma ocor-
rerão os encontros entre o Nasf, equipes 
e a população, juntamente com a gestão, 
também se faz necessário. Avaliar e reavaliar 
todas as etapas e manter acompanhamento 
permanente à população e aos profissionais 
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permite identificar os avanços e nós críticos, 
bem como os desafios. 

O incentivo à educação permanente, o res-
peito aos princípios do SUS e às diretrizes do 
Nasf, bem como o embasamento das ações na 
Política de Educação Popular em Saúde, são 
fatores fundamentais para subsidiar o trabalho 
das equipes da APS, favorecendo a implementa-
ção da PNH em todos os setores do SUS. Nesse 
sentido, faz-se fundamental que os gestores e as 
equipes de saúde compreendam e valorizem o 
trabalho dos profissionais do Nasf. 

Por fim, na compreensão dos autores 
deste trabalho, parece clara a necessida-
de de resgate da valorização da dimensão 
técnico-pedagógica enquanto uma das fer-
ramentas prioritárias do trabalho do Nasf, 
visto que a atividade clínico-assistencial é 
bastante explorada pelas equipes apoiadas. 
Não balancear bem essas dimensões pode 

comprometer os resultados tanto do tra-
balho do Nasf quanto das equipes e gerar 
perdas para a população assistida. Esse é 
um grande desafio que os gestores poderão 
assumir para melhorar o desempenho de 
ambos os equipamentos.
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RESUMO O objetivo deste estudo foi o de analisar como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
tem colaborado com as Equipes de Saúde da Família na sua função de coordenação assisten-
cial. Realizou-se um estudo qualitativo do tipo estudo de caso no município de Camaragibe, 
Pernambuco. A coleta de dados cobriu o período de janeiro a maio de 2015 e aplicou grupos 
focais, análise documental e observação participante. Os resultados evidenciam que o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família, atuando segundo a lógica do apoio matricial, pode colaborar com 
o fortalecimento da função de coordenação assistencial da Atenção Básica. 

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde. Acesso aos serviços de saúde. Assistência inte-
gral à saúde. 

ABSTRACT The aim of this study was to analyze how the Family Health Support Center has 
contributed to Family Health Teams in the fulfillment of its assistance coordination function. 
A qualitative case study was performed in the city of Camaragibe, State of Pernambuco. Data 
collection was held from January 2015 to May 2015 by means of focal groups, document analy-
sis, and participatory observation. Results demonstrate that the Family Health Support Center, 
which acts following the logic of matrix support, is able to collaborate for the reinforcement of the 
Primary Health assistance coordination function.

KEYWORDS Primary Health Care. Access to health services. Comprehensive health care.
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Introdução

No intuito de garantir o acesso integral à as-
sistência à saúde, uma das estratégias mais 
discutidas atualmente é a organização de 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), que têm 
como diretriz principal a integração entre 
níveis assistenciais e o fortalecimento da 
Atenção Básica (AB) para exercer a função 
de coordenação do cuidado (GIOVANELLA ET AL., 

2009). O sucesso das RAS depende da efeti-
vidade da AB em três papéis fundamentais: 
resolubilidade, responsabilização e coorde-
nação (MENDES, 2011).

Em 2006, o Ministério da Saúde do Brasil 
definiu a saúde da família como estratégia 
principal para reorganização do sistema de 
saúde com a perspectiva de implantar um 
modelo de atenção primária mais abran-
gente (SISSON ET AL., 2011). Mais recentemente, a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 
ampliou o escopo e a compreensão da AB, em 
consonância com o discurso internacional, 
ao definir as Equipes de Saúde da Família 
(EqSF) como ponto de contato preferencial 
de uma rede de serviços resolutivos e de 
acesso universal. Estabeleceu também que a 
AB deve coordenar a RAS e efetivar a inte-
gralidade nas diversas dimensões (BRASIL, 2017).

A coordenação assistencial é um atributo 
importante para mudar o modelo de produ-
ção em saúde e, neste artigo, é compreendida 
como um acordo de todos os serviços que 
compõem a rede de atenção, independente-
mente do lugar onde se oferte, de maneira 
que tais serviços se harmonizem em prol de 
um objetivo comum. Nessa perspectiva, a 
coordenação assistencial se centra na intera-
ção entre os provedores de serviços de saúde 
(TERRAZA-NÚÑES; VARGAS; VÁSQUEZ, 2006).

A coordenação assistencial possui três 
dimensões: informação, gestão clínica e ad-
ministrativa. A coordenação da informação 
inclui a transferência e utilização de conhe-
cimento sobre a história clínica e aspectos 
biopsicossociais do paciente entre os diver-
sos níveis de atenção que ele utiliza (BÉLTRAN, 

2006). A coordenação da gestão clínica é a 
garantia de cuidado de maneira sequencial 
e complementar pelos diferentes serviços 
que compõem os níveis de atenção (VARGAS ET 

AL., 2011) e se caracteriza pelas subdimensões 
coerência da atenção, acessibilidade entre 
níveis e seguimento adequado do paciente. 
E a coordenação administrativa compreen-
de os mecanismos para garantia do acesso 
do paciente ao longo da linha de cuidado de 
acordo com as suas necessidades (VARGAS ET AL., 

2015). Possui as subdimensões existência de 
mecanismos para a coordenação administra-
tiva; referência administrativa do paciente à 
unidade adequada; e programação prévia do 
atendimento na transição entre níveis.

Diversas estratégias vêm sendo implanta-
das no Brasil com vistas a fortalecer a resolu-
tividade da AB e seu papel de coordenação 
das redes de atenção. Entanto, alguns estudos 
revelaram que a Estratégia Saúde da Família 
ainda não conseguiu se concretizar como um 
serviço de primeiro contato resolutivo e de 
qualidade. O acesso aos serviços especializados 
continua sendo muito difícil, apesar dos diver-
sos mecanismos implantados de referência e 
contrarreferência e das centrais de regulação 
ambulatoriais que objetivam organizar o fluxo 
assistencial em diversos municípios (CECÍLIO ET AL., 

2012; SOUSA ET AL., 2014).

Além disso, a inexistência de mecanismos 
efetivos de integração assistencial e a persistên-
cia de um modelo de organização de processo 
de trabalho centrado em procedimentos que 
gera um excesso de demandas administrativas 
e assistenciais para as EqSF dificultam a rea-
lização de ações de coordenação assistencial 
(CECÍLIO ET AL., 2012; SOUSA ET AL., 2014).

Uma das iniciativas implantadas no Brasil 
com vistas a fortalecer a resolutividade da 
AB e o seu papel de coordenação das redes 
de atenção foi a implantação, em 2008, dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf ) 
(ALMEIDA; FAUSTO; GIOVANELLA, 2011; BRASIL, 2014).  

Os Nasf são constituídos por profissionais 
de diversas especialidades que devem atuar, 
na perspectiva do apoio matricial, junto 
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com as EqSF para fortalecê-las por meio 
da ampliação da sua clínica e do seu escopo 
de ações assistenciais, além de apoiá-las no 
exercício da função de coordenação assis-
tencial. Segundo o Ministério da Saúde, esse 
modo de atuação possibilitaria um arranjo 
assistencial mais abrangente e resolutivo, 
ainda no âmbito da AB (BRASIL, 2014).

O formato de atuação do Nasf lhe confere 
maior possibilidade de ‘trânsito’ entre di-
versas equipes e serviços que lhe possibilita 
maior potência para interlocução com os di-
versos pontos da rede de atenção (BRASIL, 2014). 
Quando essa atuação é organizada com o 
objetivo de favorecer a comunicação e troca 
entre essas equipes e serviços, o Nasf pode 
assumir importante papel no fortalecimento 
da coordenação intranível – entre as equipes 
que operam na AB – e interníveis – entre a 
AB e os demais serviços de saúde ou órgãos 
de outros setores.

A observação empírica das potencialida-
des do Nasf e a relativa escassez de estudos 
sobre os resultados da atuação dessas 
equipes matriciais foram as motivações para 
realização deste estudo, que teve como ob-
jetivo analisar o papel do Nasf no fortaleci-
mento da coordenação do cuidado das EqSF. 

Percurso metodológico

O estudo de caso em Camaragibe (PE) foi es-
colhido por ser um dos pioneiros na implan-
tação do Nasf, em 2008. 

O município está organizado administrati-
vamente em quatro regiões sanitárias, deno-
minadas Territórios de Saúde (TS), e mantém 
em funcionamento 42 EqSF e quatro de Nasf, 
que são responsáveis pela AB de quase 95% de 
sua população. Para coleta dos dados, o TS3 
foi escolhido pelo fato de ter sido um dos pri-
meiros territórios a ter um Nasf implantado e, 
também, por apresentar menor rotatividade 
na composição da equipe.

Os dados foram coletados no período 
de janeiro a maio de 2015 por meio de 

observação participante, análise documental 
e de três Grupos Focais (GF) realizados com a 
equipe de Nasf do TS3. Participaram também 
uma EqSF, indicada pela coordenação de AB 
como uma das equipes com melhor orga-
nização do processo de trabalho, e a equipe 
de um serviço especializado, o Núcleo de 
Reabilitação Municipal (NRM), que atende 
os pacientes referenciados pelo Nasf.

No GF da EqSF, participaram oito pro-
fissionais, entre ACS, enfermeiro, médico e 
técnico de enfermagem. Do Nasf, participa-
ram cinco trabalhadores, entre fisioterapeu-
ta, fonoaudiólogo, nutricionista, psiquiatra 
e psicóloga. E do Núcleo de Reabilitação, 
participaram fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, assistente social, psicólogo 
e fonoaudiólogos, perfazendo um total de 
onze participantes. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). 

Os grupos focais foram previamente agen-
dados e realizados em data e local mais con-
veniente para cada equipe. Cada um durou 
em média 90 minutos e foi coordenado por 
duas colaboradoras da pesquisa, uma na 
função de mediação das discussões e outra na 
observação do comportamento dos partici-
pantes. Durante os grupos focais, utilizou-se 
um roteiro com as seguintes perguntas norte-
adoras: (i) a atuação do Nasf tem provocado 
alteração na quantidade e no perfil de enca-
minhamentos para Atenção Especializada 
(AE)? (ii) O Nasf apoia a articulação entre as 
EqSF e os serviços especializados? (iii) O Nasf 
apoia a gestão da fila de espera nos serviços 
especializados? (iv) O usuário atendido em 
serviços especializados mantém vínculo com 
a EqSF? E (v) Os serviços de referência comu-
nicam à EqSF ou ao Nasf a alta ou abandono 
do tratamento dos usuários?

A observação participante foi realiza-
da em reuniões entre EqSF e Nasf; entre as 
quatro equipes Nasf do município; e entre 
Nasf e Núcleo de Reabilitação. Nesses en-
contros, os aspectos mais relevantes sobre a 
rotina de atividades das equipes, os temas e 
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pautas discutidas nas reuniões e a interação 
entre os profissionais foram observadas e re-
gistradas em diário de pesquisa. 

Após transcrição dos grupos focais, re-
alizou-se a análise temática, onde o conte-
údo foi organizado e estruturado seguindo 
sequência proposta por Minayo (2001), de 
pré-análise, exploração do material e trata-
mento dos resultados. Essa autora considera 
que uma análise temática consiste em des-
cobrir os núcleos de sentido que compõem 
uma comunicação cuja presença ou frequên-
cia signifiquem alguma coisa para o objetivo 
analítico visado (MINAYO, 2001). 

Na análise documental, foram incluídos o 
protocolo municipal de práticas e ações do 
Nasf e as atas de reunião entre as EqSF e Nasf.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Centro de Pesquisas 
Aggeu Magalhães, da Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), mediante CAAE 
37036814.9.0000.5190 e parecer no 915.211, 
de dezembro de 2014.

Resultados e discussão

No desenvolvimento da pesquisa, foi possível 
participar de algumas ações do Nasf, espe-
cialmente reuniões, que renderam observa-
ções e registros importantes no nosso diário 
de campo. A observação e análise desse fazer 
cotidiano revelou algumas características 

peculiares do processo de trabalho da equipe 
do Nasf que são fundamentais para compre-
ender ‘o quê’ as ações dessa equipe podem 
produzir na rede de cuidado do território 
estudado e ‘como’ isso acontece. 

A engrenagem do cotidiano: breve 
descrição do processo de trabalho do 
Nasf

No município estudado, a equipe do Nasf or-
ganizou o seu processo de trabalho a partir 
da diretriz do Apoio Matricial, onde uma 
equipe multiprofissional de especialistas 
oferta suporte clínico pedagógico e assisten-
cial a um conjunto de equipes de referência 
que são responsáveis pelo cuidado de deter-
minada população (BRASIL, 2014). Nesse caso, 
a equipe Nasf era formada por seis profis-
sionais das áreas de psiquiatria, psicologia, 
nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia, que 
apoiam dez EqSF do TS3. Cada um dos pro-
fissionais cumpre jornada de 40 horas de 
trabalho semanais, exceto os fisioterapeutas, 
que trabalham 20 horas semanais cada um. 

 Desde o início da implantação do 
Nasf, a gestão do município em conjunto 
com os profissionais estabeleceu que o pro-
cesso de trabalho do Nasf seria desenvolvido 
a partir de quatro atividades básicas: atendi-
mentos específicos e compartilhados; visitas 
domiciliares; grupos educativos e reunião de 
equipe (CAMARAGIBE, 2013). 

Quadro 1. Elenco de atividades que compõem o processo de trabalho do Nasf no município de Camaragibe (PE)

Atividade Objetivo Público-alvo Periodicidade

Reunião entre 
as EqSF e 
Nasf

Discutir e analisar os casos de indivíduos e famílias 
acompanhados na Unidade de Saúde da Família (USF) 
e que necessitem de uma intervenção da EqSF e da 
equipe do Nasf ou necessitem ser referenciados para 
a rede especializada. Nessas reuniões, são construídos 
os projetos terapêuticos singulares, planejamento das 
ações coletivas e a discussão de temas clínicos de 
acordo com a necessidade da EqSF.

EqSF e equipe do Nasf e, 
eventualmente, estagiários 
e residentes, gerente de ter-
ritório e outros profissionais 
que atuem na rede de ser-
viços de saúde, educação e 
assistência social. 

Mensal.
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Cada uma dessas atividades deve ser de-
senvolvida de acordo com a necessidade e 
disponibilidade de agenda das equipes, com 
exceção das reuniões que têm caráter obriga-
tório. Essa determinação foi fruto de acordo 
dos profissionais do Nasf com a gestão do mu-
nicípio porque acreditaram que as reuniões 
de equipes tinham caráter prioritário para 
estruturar a atuação do Nasf e promover os 

encontros necessários para criação de vínculo 
entre as equipes e o (re)conhecimento de suas 
necessidades diário de campo.

A partir do referencial teórico adotado 
sobre coordenação assistencial e da siste-
matização dos dados dos grupos focais e do 
diário de campo, identificaram-se três cate-
gorias temáticas e quatro subcategorias, con-
forme quadro 2.

Quadro 1. (cont.)

Fonte: Construído pelas autoras a partir do Protocolo de Diretrizes e Práticas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (CAMARAGIBE, 2013). 

Reuniões 
técnicas entre 
as equipes 
Nasf

Promover a integração entre as equipes Nasf e a sua 
coordenação, priorizando o diálogo, a troca de expe-
riências e a reflexão sobre a organização e desenvol-
vimento do processo de trabalho no território junto 
às EqSF, além da construção de formas de avaliação e 
monitoramento das ações.

Todos os profissionais que 
compõem as equipes Nasf, 
os gerentes de território e 
Coordenação do Nasf. 

Mensal.

Reuniões para 
articulação 
da rede de 
serviços

Fortalecer a comunicação entre os serviços com o 
objetivo de alinhavar o cuidado ao usuário de forma or-
ganizada dentro da rede de atenção. Nessas reuniões, 
acontecem discussões sobre o fluxo assistencial, dis-
cussão dos casos mais complexos identificados pelas 
EqSF e equipe do Nasf ou pelos serviços de referência.

Profissionais que compõem 
as equipes do Nasf e re-
presentantes dos outros 
serviços da rede de saúde 
e assistência do município, 
i.e., Centro de Atenção Psi-
cossocial, Núcleo de Reabi-
litação Municipal, Centro de 
Referência de Assistência 
social etc.

Mensal.

Atendimento 
na USF

Prestar atendimento individual ou compartilhado para 
avaliação, orientação educativa e terapêutica. Esse 
atendimento não pode caracterizar-se como ambu-
latório. Os casos que necessitem de atendimento 
sistemático devem ser referenciados para os serviços 
especializados.

Usuários com necessidade 
de atendimento individu-
alizado ou compartilhado, 
identificados a partir das 
reuniões de equipe. 

Mensal, po-
dendo variar 
de acordo com 
a demanda de 
cada EqSF.

Visita domi-
ciliar

Visita individual e/ou compartilhado para avaliação, 
orientação educativa e terapêutica à família e/ou 
cuidador. Os casos que necessitem de atendimento 
sistemático devem ser referenciados para os serviços 
especializados.

Usuários com necessidade 
de avaliação socioeconô-
mica ou de atendimento, 
identificados a partir das 
reuniões de equipes, que 
sejam acamados ou impos-
sibilitados de deslocamento 
até a USF. 

Variável. De 
acordo com a 
demanda de 
cada EqSF.

Grupos de 
Educação em 
Saúde e/ou 
Terapêuticos

Realizar atividades coletivas com foco educativo ou te-
rapêutico. Essas atividades podem ser realizadas com 
grupos programáticos das EqSF (Hiperdia, gestante, 
adolescentes etc.) ou grupos criados a partir do perfil 
epidemiológico do território (educação postural, tera-
pia comunitária, dependentes de benzodiazepínicos, 
distúrbios nutricionais etc.). Esses grupos podem ser 
realizados na sede das USF ou equipamentos sociais. 

População adstrita à EqSF. Variável. De 
acordo com a 
demanda de 
cada EqSF.
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Quadro 2. Categorias e subcategorias de análise

Fonte: Elaboração própria.

Categorias Subcategorias

Coordenação da informação Transferência da informação   - Mecanismos formais

 - Mecanismos informais

Utilização da informação

Coordenação da gestão 
clínica

Coerência da atenção  - Objetivos clínicos e tratamentos compartilhados 

 - Adequação clínica da transferência do paciente

Seguimento adequado do 
paciente

 - Monitoramento do acesso

 - Fragilidade na existência de responsável pelo seguimento 
clínico 

 - Suporte assistencial da AB até efetivação do acesso na AE

 - Suporte assistencial da AB até efetivação do acesso na AE

Coordenação administrativa

Das três dimensões que compõem o con-
ceito de coordenação assistencial, encon-
tramos evidências que mostram o papel do 
apoio do Nasf no exercício da coordenação da 
informação e da gestão clínica por parte das 
EqSF. Vale salientar que essas evidências são 
limitadas para a relação da AB com alguns dos 
serviços especializados, como o Núcleo de 
Reabilitação Municipal (NRM) e os Centros 
de Atenção Psicossocial (Caps), que se subdi-
videm nas modalidades assistenciais: infantil, 
transtorno e álcool e outras drogas. 

Essa especificidade da experiência estudada 
foi relatada pelos profissionais do Nasf como 
decorrente da maior abertura que os Caps e 
o NRM apresentaram para construir ações 
de forma compartilhada e pela iniciativa das 
coordenações desses serviços em estimular 
reuniões entre as equipes. Os outros serviços 
municipais especializados, constituídos pre-
dominantemente por especialidades médicas, 
têm o seu acesso organizado a partir de uma 
central de marcação e de um sistema de cotas 
mensais que definem quantos pacientes podem 
ser referenciados para algumas consultas espe-
cializadas e exames complementares, confor-
me o diário de campo.

Franco (2006) argumenta que para a 

atuação dos serviços e equipes em rede é 
necessário o fortalecimento dos dispositivos 
que favoreçam os encontros, a comunicação 
e a criação de vínculo entre os trabalhadores 
tanto como a implantação de serviços e sis-
temas logísticos. Nesse sentido, as reuniões 
entre as EqSF e Nasf são fundamentais para 
a educação permanente e para construção de 
planos de intervenção conjuntos entre Nasf 
e as equipes vinculadas. Esse tipo de reunião 
também é denominada ‘matriciamento’ em 
alguns lugares, porque possibilita a troca de 
saberes e a ampliação do olhar de todos os 
envolvidos sobre os problemas de saúde e 
as possibilidades de intervenção (BRASIL, 2014). 
Para ser mais efetiva, deve ter periodicidade 
regular e contar com a participação ativa dos 
profissionais do Nasf e das EqSF. Quando 
assim acontece, é uma das ações que mais 
impacta a coordenação assistencial.

A coordenação assistencial possível: 
potencial e limites da experiência 
analisada

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 
sua proposta de reorganização dos sistemas 
de saúde, apresenta a AB como ordenadora, 
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coordenadora ou gestora do cuidado de 
saúde em razão da posição de centralidade 
que deve assumir na operacionalização das 
redes de cuidado (WHO, 2008). Alguns autores 
brasileiros são bastantes críticos dessa con-
cepção e argumentam que, apesar de todos 
os esforços já realizados, existe uma grande 
distância entre a idealidade dos modelos de 
atenção à saúde vigentes e as práticas sociais 
concretas realizadas por usuários e profis-
sionais de saúde nos espaços de produção de 
cuidado. Exemplificam com o fato de a AB 
nunca ter alcançado plenamente seu papel 
de porta de entrada preferencial para o con-
junto de serviços de saúde (CECÍLIO ET AL., 2012).

Considerando os limites da AB para o 
pleno exercício da função de coordenação, 
outro grupo de autores formulou um conceito 
que compreende a coordenação do cuidado 
como um atributo organizacional dos servi-
ços de saúde, ou seja, do sistema como um 
todo, exercendo a AB papel importante na 
garantia desse atributo, mas não exclusivo 
(ALMEIDA ET AL., 2010; MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 2014). 
Essa compreensão parece bastante adequa-
da para explicar os resultados encontrados 
neste estudo, onde foi possível identificar 
evidências que a AB pode exercer coordena-
ção de atenção, quando apoiada por outras 
equipes que também atuam nesse mesmo 
nível de atenção e operam com processo de 

trabalho onde há maior possibilidade de in-
tegração com outros níveis assistenciais. 

COORDENAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Para que a AB exerça a coordenação da 
atenção é fundamental que exista troca de 
informação entre serviços/profissionais 
(CHUERI, 2013). Diversos estudos apontam que 
as condições e a possibilidade de gestão da 
informação são questões importantes para 
organização e gestão do cuidado, nesse 
sentido, a informatização dos prontuários 
tem sido apontada como potente mecanismo 
para viabilizar a troca de informações assis-
tenciais (ALMEIDA ET AL., 2010). 

Os resultados da avaliação realizada pelo 
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ) em 2012 revelam 
que apenas 14% das equipes de AB utilizam 
prontuário eletrônico (MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 

2014). Apesar dessa baixa informatização, 
podem existir múltiplas formas de diálogo 
entre profissionais de diferentes serviços que 
possibilitem algum nível de coordenação de 
cuidado (MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 2014). 

Os resultados desse estudo demonstram 
que as equipes utilizam alguns mecanismos 
para transferência das informações intraní-
vel do Saúde da Família e do Nasf e das inter-
níveis das AB e AE.

Dimensão: Coordenação da Informação

Resultado encontrado Evidência

Transferência 
de informação
intranível

Mecanismo formal: Reunião de 
equipe e registro no prontuário 
da família

A comunicação sobre os casos clínicos se dá basicamente por meio das reuniões. (Prof.3_
Nasf). Aqui com o Nasf, junto com a gente discutindo o caso, a integração é bem mais interes-
sante. (Médico.1_SF).

Os profissionais do Nasf registram as orientações, prescrições e encaminhamentos 
realizados durante os atendimentos e visitas domiciliares no prontuário da família, no 
diário de campo.

Mecanismo informal: telefone e 
mensagens

[...] a gente se comunica por WhatsApp, por telefone. [...] não existe burocracia de só falar no 
dia da discussão de caso. (Prof.1_Nasf).

Quando a gente vem para o atendimento, para uma visita... A gente interage muito, a comuni-
cação é ampla. (Prof.3_Nasf).

Quadro 3. Evidências discursivas sobre coordenação da informação
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Fonte: Elaboração própria.

A atuação do Nasf junto às EqSF no en-
frentamento cotidiano das demandas e ne-
cessidades do território pode proporcionar 
possibilidades de interação e trocas de in-
formações que ultrapassam as estratégias 
formais de integração entre equipes. 

A reunião entre a EqSF e Nasf para discus-
são de casos é citada como um mecanismo 
formal e bem consolidado que contribui di-
retamente com a coordenação da informação. 
Além dessa reunião mensal, essas equipes 
utilizam o mesmo prontuário para registro de 
todas as ações desenvolvidas com o paciente, 
constituindo, assim, outro mecanismo formal 
para transferência de informação intranível, 
conforme o diário de campo. Os profissionais 
também relatam a liberdade de comunicação 
que possuem e como utilizam outros meios 
para troca de informações, como telefone, 
mensagens eletrônicas e diálogos curtos nos 
intervalos entre atividades clínicas. 

As reuniões de articulação de redes com 
as equipes de serviços especializados do 
Núcleo de Reabilitação e Caps ajudam no 
conhecimento interpessoal dos profissionais 
das diferentes equipes e são utilizada para 
discutir gestão da fila de espera, critérios de 

prioridade e de alta, dentre outros. Esse tipo 
de mecanismo de coordenação que favorece 
o contato pessoal dos profissionais parece 
ser mais efetivo para melhorar a integração 
entre profissionais de diferentes níveis de 
atenção, criando espaços para a comunica-
ção e favorecendo a troca de informações e 
o ajuste e compartilhamento de estratégias 
terapêuticas (HENAO ET AL., 2009).

Uma observação importante é a de que as 
reuniões entre equipes da AB estavam bem 
mais consolidadas do que as reuniões de ar-
ticulação de rede. A primeira atividade tem 
calendário fixo acordado com todas as EqSF 
apoiadas pelo Nasf. Em que pese o fato de a 
reunião com os serviços especializados ter 
um calendário mais sujeito a variações e ser 
obrigatória, nem todos os profissionais do 
Nasf participavam com periodicidade con-
forme o diário de campo.

 Apesar de esses resultados serem li-
mitados às áreas de reabilitação e saúde 
mental, representam evidência impor-
tante de que é possível exercer coorde-
nação assistencial. Principalmente no 
contexto nacional, onde os resultados do 
PMAQ demonstraram que apenas 15% das 

Transferência
de informação
internível

Mecanismo formal: Ficha de 
encaminhamento ao especia-
lista e reunião para articulação 
de rede

A reunião de articulação de rede serve para estabelecer a triagem e os critérios de riscos que a 
gente utiliza na fila de espera para conseguir organizar a fila de espera. (Prof.1_Nasf).

Os pacientes vêm referenciados da atenção básica com aquela ficha de encaminhamento do 
especialista; quando a gente dá alta, a gente faz a contrarreferência. Então a gente diz qual foi 
o tratamento para o posto, como foi que aquele paciente evoluiu e como é que ele deve conti-
nuar [...] eu sempre digo: ‘olha, agora você vai pegar esse papel aqui e você vai entregar para 
aquela fisioterapeuta lá do Nasf que está lhe acompanhando’. (Prof.1_NR).

Mecanismo informal: telefone e 
mensagens

Quando eu ligo para articular, para agilizar o processo do paciente. (Prof.1_Nasf).

Utilização da Informa-
ção

As informações compartilhadas 
sobre as condições sociais em 
que vivem os pacientes e a sua 
história clínica são consideradas 
na construção das condutas te-
rapêuticas de todas as equipes.

Essas informações sobre o paciente são tratadas nas reuniões para trazer as devolutivas. 
(Prof.4_Nasf). 

As informações sociais dadas, principalmente, pelos agentes de saúde e as condutas 
clínicas são consideradas pelos profissionais do Nasf e Saúde da Famíla na condução 
terapêutica dos pacientes. Nas reuniões com serviços especializados, os casos mais 
complexos também são discutidos e as especificidades dos pacientes são consideradas 
nas decisões terapêuticas, está registrado no diário de campo.

Quadro 3. (cont.)
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equipes de AB mantêm contato frequente 
com outros serviços de saúde para troca 
de informações relacionadas ao cuidado 
assistencial. Dos mecanismos utilizados 
para viabilizar a troca de informações, os 
instrumentos de referência e contrarrefe-
rência e discussão de casos foram os mais 
citados (MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 2014).

Com a intenção de garantir uma boa coor-
denação e, consequentemente, compartilhar 
informações e projetos, o matriciamento se 
destaca como uma das inovações implanta-
das para reduzir o distanciamento e aproxi-
mar especialistas e profissionais de AB, além 
de possibilitar a discussão sobre as dificulda-
des encontradas pelas EqSF em seu próprio 
espaço de atuação (ALMEIDA ET AL., 2013). 

A integração da rede de serviços de AB 
aos outros níveis assistenciais é condição im-
portante para se contrapor a uma concepção 
seletiva do nível primário, compreendido 
como um pacote restrito de serviços de baixa 
qualidade e dirigido a pobres (WHO, 2008).

A construção de uma rede de serviços é 
uma das estratégias essenciais na lógica de 
trabalho das equipes Nasf; por isso, a criação 
de espaços internos e externos de discussão 
é tão importante. Nessas ações, o Nasf deve 
superar a lógica fragmentada da saúde para 
a construção de redes de atenção e cuidado 
de forma corresponsável com as EqSF e os 
outros equipamentos e serviços presentes 
no território, tais como saúde, educação, 
esporte, cultura etc. (BRASIL, 2014).

Iniciativas que favorecem o conhecimen-
to pessoal e intercâmbio de experiências 
entre profissionais da AB e AE têm sido 
consideradas mais exitosas para fortalecer 

a integração entre níveis e criar uma cultura 
de colaboração (ALMEIDA ET AL., 2013).

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA CLÍNICA

A coordenação da gestão clínica se define 
a partir do acesso à assistência necessária 
com garantia de coerência dos objetivos 
da atenção e do seguimento adequado do 
paciente entre os diferentes níveis assis-
tenciais. A implementação de protocolos 
assistenciais, guias de referência e contrar-
referência, reuniões clínicas compartilhadas 
e consultas de seguimento são exemplos de 
estratégias para fortalecer a gestão clínica na 
rede de assistência à saúde (VARGAS ET AL., 2011).

No Brasil, de modo geral, os resultados do 
PMAQ evidenciaram que há muita deficiên-
cia na gestão clínica de pacientes que neces-
sitam de cuidado continuado. Embora, essa 
questão seja alvo de constantes intervenções 
dos gestores de saúde, seja em processos 
formativos ou na formulação de protocolos, 
o que se percebe é uma importante lacuna 
entre o que é preconizado e a realidade dos 
serviços de saúde (MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 2014).

 Neste estudo, apurou-se que a atuação do 
Nasf junto às EqSF tem colaborado no forta-
lecimento da coordenação de gestão clínica 
dos usuários referenciados para AE, espe-
cialmente na área de reabilitação e saúde 
mental. A existência de protocolo do Nasf, 
as diversas modalidades de reuniões entre 
equipes e o monitoramento do acesso dos 
pacientes que as equipes da AB realizam são 
alguns dos mecanismos utilizados na experi-
ência estudada e que oportunizam a gestão 
clínica do cuidado.
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As reuniões entre equipes intranível e inter-
níveis, além do uso de registros compartilhados, 
como prontuário único e fichas de encaminha-
mento, colaboram para aumentar a coerência 
da atenção. Essas reuniões interdisciplinares 
oportunizam frequentemente a discussão de 
casos, o planejamento compartilhado de ações 
e a avaliação da condução de projetos terapêu-
ticos para um determinado usuário ou família. 

Apesar de não contarem com sistemas de 
informação verticais – como, por exemplo, 
prontuários eletrônicos – que permitam ve-
rificar o acesso e alta de todos os pacientes 
referenciados à AE, os profissionais da EqSF 
relataram como a atuação do Nasf ajuda o 
monitoramento do acesso dos pacientes na 
AE em reabilitação e saúde mental, confor-
me diário de campo. 

Dimensão: Coordenação de Gestão Clínica

Resultado encontrado Evidência

Coerência da Atenção Existência de objetivos clínicos 
e tratamentos compartilhados 
intraníveis e interníveis

Nas reuniões entre equipes, são construídos os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) dos 
casos mais complexos. Além disso, cada profissional compartilha as informações sobre os 
atendimentos que fez de maneira individual e pergunta como vai o acompanhamento desses 
pacientes por parte das EqSF e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Em algumas dessas 
reuniões, profissionais do Caps AD (Álcool e Drogas) e transtorno também participam e 
constroem PTS junto com Saúde da Família e Nasf, tanto em momentos de alta de alguns 
pacientes do Caps como em divisão de atividades quando o paciente está em atendimento 
semi-intensivo. Está registrado no diário de campo.

Nós fazemos reunião aqui uma vez por mês, onde são trazidos todos os casos e discutidos 
junto com o Nasf. Aí, a gente vai direcionar cada caso: se vai precisar de uma consulta, de uma 
visita, de um encaminhamento.  (Enfermeira.1_SF).

Nas reuniões de articulação de rede também acontecem discussões de casos e são 
realizadas pactuações sobre o momento da alta da atenção especializada, pactuando o 
que é necessário e possível fazer na AB. Está registrado no diário de campo.

Adequação clínica da transfe-
rência do paciente

Às vezes, não sei bem para onde vai e o Nasf me ajuda a entender. Às vezes, aquilo que eu 
achava que era de um determinado profissional, descubro que não é, que tem que ir para outro 
profissional, e isso serve como conhecimento até para um próximo paciente, uma próxima 
consulta que eu fizer. (Médico.1_SF).

No processo de implantação do Nasf, foi realizada uma oficina entre Nasf e serviços especia-
lizados para definir os perfis de pacientes que deveriam ser encaminhados para cada serviço, 
assim como as demandas que o Nasf poderia ajudar a resolver na AB. Esse produto da oficina 
já foi discutido e ajustado algumas vezes em reuniões para articulação de rede. (Prof.2_Nasf).

Alguns casos apresentados pela EqSF nas reuniões de equipe são atendidos pelos profissio-
nais do Nasf para fazer uma escuta ou avaliação mais especializada e ajudar na decisão pelo 
encaminhamento para AE. Essa atuação ajudou a triar melhor quem e quando deve ser refe-
renciado. (Prof.5_Nasf). 

Quadro 4. Evidências discursivas sobre a coordenação da gestão clínica a partir da coerência da atenção

Fonte: Elaboração própria.
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Dimensão: Coordenação de Gestão Clínica

Resultado encontrado Evidência

Seguimento adequado 
do paciente

Monitoramento do acesso Quando vem a reunião do Nasf, tem aquela troca de como foi aquele paciente, como foi encaminha-
do, para onde foi, o que aconteceu com ele. (ACS.3_SF). Se ele não teve acesso, coloca o caso na 
discussão e a equipe toda interage e vê qual o melhor caminho. (Prof.4_Nasf).

Fragilidade na existência de 
responsável pelo seguimento 
clínico

A responsabilidade de acompanhar o seguimento do paciente geralmente fica a cargo 
do ACS, porque visita o paciente, ou do Nasf, porque participa de reuniões com a AE e 
monitora se o paciente acessou. Mas isso não acontece de maneira uniforme com todas 
as EqSF. Nas unidades onde o processo de trabalho parece ser menos organizado ou os 
ACS não são tão colaborativos, o seguimento do paciente é prejudicado está registrado 
no diário de campo.

Suporte assistencial da AB até 
efetivação do acesso na AE

Mesmo que o acesso demore, ela não solta o paciente. Está demorando, mas mande para mim 
de volta, deixa eu ver de novo, vamos ver como é que a gente pode fazer, vamos tentar outro 
caminho...está entendendo, então assim não deixa de ajudar, não para ali. Pronto, eu encami-
nhei e acabou-se. (Enfermeira.1_SF).

No intuito de evitar o agravamento da sequela, o paciente fica sendo atendido na AB, 
pela Saúde da Família ou Nasf, até conseguir o acesso no serviço especializado está 
registrado no diário de campo. 

Continuidade de vínculo com 
AB

Não quer dizer que ele passa a ser da referência; esse paciente continua sendo monitorado. 
Então, realmente ele fica sendo acompanhado pelo serviço de referência, mas não significa que 
não é mais nossa responsabilidade. A qualquer momento a gente sabe que pode também ser 
acionada para ajudar nesse cuidado. (Prof.3_Nasf).

Quadro 5. Evidências discursivas sobre a coordenação da gestão clínica a partir do seguimento adequado do paciente

Fonte: Elaboração própria.

Uma fragilidade importante é o fato de 
não existir a definição de um profissional 
diretamente responsável pelo seguimento 
clínico dos usuários referenciados para AE. 
Geralmente, esse papel é desempenhado de 
forma pouco estruturada pelo ACS que tem 
maior vínculo com os usuários e monitora se 
o paciente já acessou outro nível assistencial, 
se está melhorando etc. Na prática, é o ACS 
que atua como ‘coordenador do cuidado’. 

Na experiência analisada, não se trabalha 
com o conceito de Técnico de Referência 
(TR), como acontece em outras experiên-
cias de Nasf e, mais frequentemente, na 
saúde mental. O TR é uma possibilidade de 
arranjo assistencial onde cada profissional 
aproxima-se de maneira especial de certo 
número de pacientes e passa a monitorar 
seus projetos terapêuticos, assumindo a 
responsabilidade pelo acompanhamento de 
cada uma de suas etapas e articulando as dis-
cussões para ajustes sempre que necessário 

(FURTADO; MIRANDA, 2006). Esse tipo de organiza-
ção poderia dar mais solidez ao seguimento 
clínico dos pacientes referenciados e fortale-
cer, mais especificamente, a coordenação da 
gestão clínica.  

Um aspecto que chama à atenção é o nível 
de interação entre as EqSF e Nasf, dado que 
possibilita a formação de forte vínculo entre 
profissionais e maior conhecimento do ter-
ritório acompanhado. As equipes chegam 
mesmo ao ponto de conseguir pensar con-
juntamente estratégias de suporte, inclusive 
assistencial, para atender às necessidades de 
cuidado dos usuários que são referenciados, 
mas demoram a acessar os serviços especia-
lizados. Durante a coleta de dados, foi pos-
sível acompanhar várias discussões de casos 
pacientes que já haviam sido referencia-
dos para o núcleo de reabilitação, mas que, 
diante da dificuldade de conseguir acesso, o 
que poderia demorar até seis meses, conti-
nuavam sendo atendidos pelos profissionais 
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do Nasf para aliviar o sofrimento e evitar a 
progressão de perdas funcionais, conforme 
diário de campo.

 Esses (re)arranjos organizativos sobre a 
oferta do Nasf tanto no suporte educativo 
como no assistencial parecem colaborar para 
a ampliação do escopo e da resolutividade da 
AB. No entanto, é muito importante ressaltar 
que os profissionais do Nasf não podem subs-
tituir o papel dos serviços especializados e 
que sua atuação junto às EqSF deve ter como 
suporte a AE e de alta complexidade, de 
forma a que essas equipes de Nasf sejam um 
potencializador da Rede de Atenção à Saúde, 
conforme preconiza a Política Nacional de 
Atenção Básica (BRASIL, 2017).

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Considerando os mecanismos mais utiliza-
dos para coordenação administrativa (VARGAS 

ET AL., 2015), o município conta com uma central 
de marcação de consultas e exames especiali-
zados, mas com ação limitada às especialida-
des médicas. Algumas vezes, os profissionais 
do Nasf precisam referenciar pacientes para 
especialidades médicas – como neurologia 
ou endocrinologia, por exemplo – e o tempo 
de espera é muito longo. Além disso, não 
recebem informações de como foi o trata-
mento realizado nesses serviços especiali-
zados, conforme diário de campo. O mesmo 
problema também é relatado pela EqSF

A gente não tem a contrarreferência, normal-
mente, de outro profissional, nem por escrito a 
gente tem. Se eu mando pra um especialista, não 
tenho resposta, como é que vai ser o tratamento? 
(Médico_SF).

Ao discursarem sobre o acesso na AE, os 
profissionais ainda se queixaram de barrei-
ras organizacionais que impõem aos pacien-
tes muito tempo em listas de espera. 

Excetuando-se a existência do protocolo 
municipal de atividades do Nasf e os cri-
térios definidos para referenciamento de 

pacientes aos serviços especializados, que 
contaram com a participação ativa dos pro-
fissionais na sua construção e revisão, não se 
identificaram evidências da colaboração do 
Nasf na coordenação administrativa.

Considerações finais

O marco normativo apresenta o Nasf como 
uma proposta cujo objetivo principal é forta-
lecer a atenção primária à saúde no seu papel 
de ordenadora do modelo de atenção à saúde e 
coordenadora do cuidado na Rede de Atenção 
à Saúde. Mas essa é uma proposta em pleno 
processo de construção e que tem operado com 
formas de organização muita diversa. 

Em cada território onde é implantado 
o Nasf, enfrenta-se o desafio de adaptar 
as diretrizes normativas ao seu contexto 
político, às especificidades de sua rede de 
serviços e às possibilidades existentes em 
cada território. Daí a importância de estudos 
como este, porque, ao analisar experiências 
concretas vivenciadas no cotidiano do SUS, 
podem ajudar a compreender o modo como 
as equipes Nasf têm atuado, seus resultados e 
os aspectos organizacionais que influenciam 
determinados modelos de atuação. 

Neste estudo, evidenciou-se como o Nasf 
pode e tem contribuído com o objetivo de 
fortalecer a AB no seu papel tão importante 
de coordenação assistencial, principalmente 
nas dimensões de coordenação da informa-
ção e da gestão clínica. A organização do 
processo de trabalho baseada no apoio ma-
tricial proporciona condições concretas para 
integração entre equipes na AB e em níveis 
assistenciais diferentes. A forma de organi-
zação do processo de trabalho, com prioriza-
ção de reuniões entre equipes para discussão 
de casos, planejamento compartilhado e 
construção e avaliação dos projetos terapêu-
ticos mostrou-se um dos mecanismos mais 
relevantes na transferência de informação 
e coordenação da gestão clínica ainda no 
âmbito da AB. Além disso, o registro em 
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prontuário único pelos diversos profissio-
nais também colabora muito para compar-
tilhar informações e evitar superposição de 
condutas terapêuticas. 

Na coordenação do acesso interníveis, as 
reuniões entre equipes Nasf e profissionais 
de serviços especializados também foram 
evidenciados como importante mecanismo 
de integração entre profissionais e comparti-
lhamento de informações. A aproximação dos 
profissionais viabiliza o compartilhamento de 
estratégias terapêuticas, a revisão de condu-
tas e a gestão da fila da espera, encurtando, em 
muitos casos, o tempo de espera pelo acesso 
em outro nível assistencial. As fichas de enca-
minhamento e o seu adequado registro, além 
do uso de mecanismos informais como telefo-
ne e mensagens, também foram citados como 
mecanismos de transferência de informação e 
gestão clínica por profissionais do Nasf e ser-
viços especializados. 

Esses resultados indicam caminhos de 
possibilidades para o exercício da coorde-
nação assistencial por parte da AB. Mas 
também revelam alguns limites, já que o uso 
desses mecanismos só aconteceu por meio da 
atuação do Nasf e da interface com serviços 
especializados da área de reabilitação e saúde 
mental. Alguns obstáculos parecem ser gera-
dores ou agravadores desses limites, tais como 
ausência de reuniões entre equipes da AB e 
demais serviços especializados, inexistência 
de prontuários eletrônicos e má utilização das 
fichas de encaminhamento capazes de ajudar 
na transferência de informações. A central de 
marcação de consultas é um mecanismo de 
coordenação administrativa, embora, segundo 
relatos, com pouco impacto na garantia do 
acesso na transição de níveis assistenciais.

Assim, os avanços identificados estão dire-
tamente relacionados ao suporte que o Nasf 

dá às EqSF e ao seu modelo de atuação inspi-
rado no apoio matricial.  O que leva a deduzir 
que sem o apoio das equipes matriciais os 
resultados encontrados não seriam possíveis.

Este estudo pode contribuir para a cons-
trução de modelos de atenção mais inte-
grados e tão necessários, principalmente 
quando se trata de pessoas que necessitam 
de cuidados contínuos, como é o caso da re-
abilitação, saúde mental e outras condições 
crônicas. No entanto, ainda é necessário um 
número maior de estudos com estratégias 
metodológicas diversas para que se possa 
avaliar em profundidade os resultados da 
atuação do Nasf na articulação de redes de 
cuidado e no fortalecimento da coordenação 
dessas redes a partir da AB.
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RESUMO O objetivo deste estudo foi explorar a percepção de usuários e profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf ). Trata-se 
de investigação qualitativa, com entrevista semi-estruturada e grupo focal, sob o prisma da 
análise de conteúdo. Os profissionais demonstraram conhecimento sobre o Nasf, mas difi-
culdade em conceituar os dispositivos da proposta. Os usuários, embora não reconheçam o 
núcleo pelo nome, valorizam e descrevem bem o trabalho, na perspectiva de acesso e qua-
lidade do cuidado. As percepções sugerem que a proposta é reconhecida e valorizada pela 
população e que é necessário fortalecer as práticas de educação permanente e apoio matricial 
entre os profissionais.

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde. Saúde da família. Atenção integral à saúde. 
Serviços de saúde. Políticas públicas de saúde.

ABSTRACT The aim of this study was to explore the perception of users and professionals of 
the Family Health Strategy about the Family Health Support Center (Nasf ). It is a qualitative 
research, with semi-structured interview and focus group, from the perspective of content analy-
sis. The professionals demonstrated knowledge about the Nasf, but difficulty to conceptualize 
the devices of the proposal. Users, although do not recognize the nucleus by name, value and 
describe the work well, in the perspective of access and quality of care. Perceptions suggest that 
the proposal is recognized and valued by the population and that it is necessary to strengthen the 
practices of permanent education and matrix support among professionals.

KEYWORDS Primary Health Care. Family health. Comprehensive health care. Health services. 
Public health policy.
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Introdução

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf ) 
foi criado, em 2008, como uma proposta ino-
vadora do Ministério da Saúde para fortale-
cer e ampliar as ações da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), buscando maior resoluti-
vidade a partir da integralidade da atenção 
(BRASIL, 2008). O Núcleo é constituído por uma 
equipe multiprofissional com uma proposta 
de trabalho interdisciplinar em um processo 
de cogestão do cuidado, com as equipes de 
ESF, visando superar a lógica fragmentada 
da saúde. Para isto, faz uso de ferramen-
tas como apoio matricial, clínica ampliada, 
Projeto Terapêutico Singular (PTS), Projeto 
de Saúde no Território (PST) e pactuação do 
apoio (BRASIL, 2010).

O Nasf pode ser constituído por profissio-
nais de diferentes campos do conhecimento, 
compartilhando as práticas em saúde nos 
territórios sob responsabilidade das equipes 
da ESF e/ou das Equipes de Atenção Básica 
(EqAB) para populações específicas, tais 
como as ribeirinhas, as fluviais ou as que são 
atendidas em consultórios na rua (BRASIL, 2008; 

BRASIL, 2010). Há três modalidades de Nasf – 1, 2 
e 3 –, que diferem quanto à carga horária de 
trabalho e ao número de equipes ESF/EqAB 
que apoiam (BRASIL, 2012). De acordo com dados 
do Departamento de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde (DAB/MS), de junho de 
2017, foram implantadas 4.342 equipes Nasf 
no País, sendo 2.490, 853 e 999 das modalida-
des 1, 2 e 3, respectivamente.

O grupo de profissionais de saúde que 
participou do estudo de Silva et al. (2012) traz 
concordância com a Portaria nº 154 ao des-
tacar a necessidade de o Nasf potencializar 
a Atenção Primária à Saúde (APS) e ampliar 
as ações das Equipes de Saúde da Família 
(EqSF), articulando as redes de atenção à 
saúde e, assim, otimizando os fluxos de re-
ferência e contrarreferência. Trata-se de 
uma proposta de grande potencial, visando à 
maior qualidade e resolubilidade na atenção 
básica. Porém, em se tratando de um projeto 

novo, ainda em construção, tem apresenta-
do inúmeros desafios, sendo imprescindível 
pensar e repensar as práticas, a fim de atingir 
o seu ideal.

Conforme Nascimento e Oliveira (2010), o 
principal desafio do Nasf é priorizar a qua-
lidade, o que exigirá mudança da cultura 
organizacional do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Na prática da ESF, observa-se um tra-
balho limitado a alcançar metas numéricas 
em cima de atendimentos predeterminados. 
O Nasf procura superar esta lógica, através 
da problematização com as equipes e usuá-
rios dos serviços acerca do processo saúde/
doença e das possibilidades de enfrentamen-
to das condições de adoecimento, procuran-
do, assim, aumentar a capacidade resolutiva 
das EqSF (SILVA ET AL., 2012).

Outro desafio é a demanda gerada pela 
oferta insuficiente da atenção secundária, 
que pode levar o Nasf a assumir o papel de 
outros níveis de atenção (LIMA, 2013; SILVA ET AL., 

2012). Segundo Oliveira, Rocha e Cutolo (2012), 
a prática do Nasf é limitada devido à grande 
demanda reprimida referente a usuários que 
já estão adoecidos, necessitando de cuidado 
individualizado. Atualmente, as necessida-
des de saúde atendidas na ESF, na maioria 
das vezes, têm exigido soluções rápidas e 
inadiáveis, enquanto o trabalho do Nasf é 
baseado em discussão, reflexão e atuação 
compartilhada, requerendo tempo e dispo-
nibilidade. Desta forma, a necessidade de 
atender a demanda, bem como da resolução 
rápida de alguns casos, pode gerar discre-
pância em relação à lógica de trabalho do 
Nasf (LANCMAN ET AL., 2013).

Para Tesser e Poli Neto (2017), as experi-
ências espalhadas pelo País sugerem que as 
atuais equipes matriciadoras dos Nasf podem 
e devem ser progressivamente fundidas com 
a atenção especializada, absorvendo as atri-
buições desta última. Equipes análogas aos 
Nasf, com os demais especialistas médicos, 
poderiam ser montadas, de modo que todos 
os especialistas (médicos e de outras profis-
sões) poderiam atuar, na medida do possível 
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e com adequações, de forma personalizada 
e regionalizada, matriciando um conjunto 
de EqSF, atendendo a população filtrada em 
corresponsabilização. Tais comunicação, 
adscrição e longitudinalidade facilitariam a 
troca de conhecimento entre especialistas e 
generalistas da APS, com melhora da educa-
ção permanente mútua e discussões dos casos 
limítrofes e duvidosos (também por telefone 
ou via digital), avançando na superação da 
tradição viciosa dos ambulatórios especiali-
zados isolados e suas mazelas mencionadas, 
viabilizando a coordenação do cuidado.

Diversos modelos de Nasf foram cons-
truídos pelo País, tanto por dificuldades na 
interpretação acerca do processo de tra-
balho quanto pelos diferentes modelos de 
atenção implementados em cada município. 
Sampaio et al. (2012) relacionam este fato a 
uma lacuna temporal gerada pela publica-
ção do ‘Caderno de Atenção Básica nº 27’, 
principal documento ministerial com dire-
cionamentos gerais para a implementação 
do Nasf, que ocorreu somente um ano após a 
publicação da Portaria Gabinete do Ministro 
(GM) nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Além 
disto, esta mesma Portaria, contemplando a 
definição das ações e intervenções junto às 
ESF, assegura que a gestão do processo de 
trabalho dos Nasf é de responsabilidade de 
cada município (BRASIL, 2008).

É importante considerar, ainda, que os di-
ferentes modelos de conformação e atuação 
do Nasf apresentam-se como um aspecto im-
portante a ser considerado para a definição 
dos resultados possivelmente alcançados. 
Esta diversidade é decorrente de fatores con-
textuais referentes à própria complexidade da 
atenção básica, à falta de compreensão sobre 
a lógica de atuação do Nasf por equipes e ges-
tores envolvidos, e aos diferentes interesses 
em jogo relacionados aos distintos modelos 
de atenção em saúde vigentes.

Essa heterogeneidade do discurso e das 
práticas do Nasf podem dificultar o trabalho 
compartilhado entre as equipes, tornando-o 
fragmentado e desarticulado, contrariando a 

proposta ideal de clínica ampliada, baseada 
nos princípios da integralidade e da inter-
disciplinaridade. A incompreensão acerca 
da proposta, que pode ser gerada por parte 
dos profissionais, tanto da ESF quanto do 
próprio Nasf, pode também causar dúvidas 
na população com relação a essa nova equipe.

De maneira geral, a proposta de trabalho 
do núcleo tem provocado resistências em 
algumas equipes de ESF, que indicam, entre 
outros elementos, um distanciamento da 
realidade de trabalho e uma dificuldade no 
trabalho interdisciplinar exigido pelo apoio 
matricial, assim como pelo trabalho em 
saúde como um todo. Além disso, a maneira 
de organizar o trabalho do núcleo exige 
das equipes de ESF mudanças na rotina de 
trabalho, que, em geral, estão concentradas 
em práticas assistenciais, curativas e indivi-
duais. Em meio a estas tensões, somadas às 
dificuldades advindas das condições de tra-
balho, os profissionais do Nasf, em diferen-
tes regiões do País, experimentam aquilo que 
Sousa et al. (2014) denominou como espaço de 
‘não lugar’ nas unidades de saúde.

Considerando o período de implanta-
ção dessa proposta, no Brasil, e a comple-
xidade que envolve a prática pautada pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio 
matricial, um estudo de revisão sistemática 
identificou uma visão quase utópica do Nasf 
como potencial indutor de mudanças sobre 
aspectos complexos do SUS, além de falta 
de clareza sobre o que se espera alcançar a 
partir da atuação compartilhada e integra-
da entre núcleos e equipes apoiadas. Ainda, 
segundo este mesmo estudo, a literatura 
analisada traz novos elementos em relação 
ao que se espera com a implantação do Nasf, 
destacando a identificação dos objetivos es-
pecíficos e dos resultados intermediários e 
finais esperados como um exercício impor-
tante para a reflexão e a posterior proposição 
de indicadores coerentes com as diretrizes 
da Política Nacional de Atenção Básica, que 
venham a contribuir para a consolidação e o 
avanço do Nasf no País (SOUZA; CALVO, 2016).
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Estudos com relação a experiências de apoio 
matricial são encontrados frequentemente na 
área de saúde mental, nos quais são apontados 
aspectos positivos desta prática nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e em equipes de saúde 
mental, tais como: melhor integração entre 
equipe; visão de melhora da assistência por 
parte dos profissionais de saúde; e maior facili-
dade no atendimento e para encaminhamentos 
(ONOCKO-CAMPOS ET AL., 2012). Porém, no caso dos 
Nasf, ainda existe escassez na literatura sobre 
experiências concretas de ações relacionadas 
ao apoio matricial.

Por essas razões apontadas, estudar a 
proposta do Nasf em todas as suas nuances 
e dimensões se configura como uma neces-
sidade perante a qual este artigo se coloca, 
construído com base em parte dos resul-
tados da pesquisa de mestrado realizada a 
partir do Programa de Saúde Coletiva, da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
com o objetivo de analisar a percepção de 
usuários e profissionais de UBS da família na 
Zona Leste do município de São Paulo (SP), 
sobre o processo de trabalho do Nasf.

Acredita-se que a percepção dos profis-
sionais de saúde e usuários pode favorecer 
o conhecimento de aspectos do trabalho 
que vem sendo desenvolvido pelo Nasf, bem 
como apontar possibilidades e contribuir em 
seu processo dinâmico de construção.

Metodologia

Tratou-se de um estudo exploratório e des-
critivo, com abordagem qualitativa, realiza-
do em quatro UBS do bairro de Guaianases, 
na Zona Leste do município de São Paulo 
(SP), no período de outubro a dezembro de 
2013. Os critérios de inclusão foram: possuir 
Nasf no serviço e ser unidade sede da equipe 
Nasf de referência.

Os sujeitos pesquisados foram os profis-
sionais de saúde de nível superior da equipe 
mínima (médico ou enfermeiro) e usuários 
cadastrados das UBS selecionadas. A inclusão 

dos profissionais foi feita devido ao fato de inte-
grarem equipe de referência e trabalharem no 
Nasf. Foram convidados 24 profissionais, 1 de 
cada equipe das 4 UBS selecionadas, dos quais 
18 aceitaram realizar a entrevista. O ponto de 
saturação das informações coletadas foi levado 
em consideração no estudo.

A seleção dos usuários foi realizada de 
modo intencional, a partir da indicação de 
cada profissional entrevistado, priorizando 
o envolvimento do usuário no cotidiano da 
UBS, ou caso ele fosse líder comunitário e 
participativo na UBS. Foram indicados 12 
usuários, convidados para o grupo focal, em 
dia e horário marcado, em um local na co-
munidade, porém apenas 6 compareceram e 
participaram da pesquisa.

Em função dos números, foram realiza-
das entrevistas semiestruturadas com os 
profissionais, e grupo focal com os usuários 
selecionados, aplicando roteiros diferentes. 
O roteiro de entrevista foi dividido em duas 
partes: a primeira, envolvendo dados pes-
soais do perfil dos profissionais; a segunda, 
com questões relativas ao processo de tra-
balho do Nasf. O grupo focal foi norteado 
por um roteiro de debate também dividido 
em duas partes: a primeira, referindo-se ao 
perfil dos usuários; e a segunda, abordan-
do discussão coletiva quanto aos diferentes 
serviços de saúde, a relação deles com os 
serviços e o entendimento sobre serviços e 
profissionais de saúde.

Para o registro das entrevistas e do grupo 
focal, foi utilizado o aplicativo Easy Voice 
Recorder®, do Tablet Samsumg Galaxy® 7, 
e observação livre. A identificação dos par-
ticipantes da pesquisa foi realizada pela se-
guinte codificação: ‘P’ para os profissionais 
entrevistados e ‘U’ para os usuários do grupo 
focal, que foram numerados de acordo com 
a ordem de realização da entrevista, para os 
profissionais, e com a ordem da fala durante 
o grupo focal, para os usuários. Essa identifi-
cação também foi utilizada na apresentação 
dos resultados e na discussão deste estudo.

Para a apreciação dos dados, utilizou-se 
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a análise de conteúdo na modalidade temá-
tica que busca compreender o pensamento 
dos sujeitos por meio das condições empíri-
cas do texto, tendo sido realizada a partir das 
seguintes etapas: pré-análise; exploração do 
material; e tratamento e interpretação dos 
resultados (BARDIN, 2011). Na pré-análise, foi uti-
lizada a técnica da leitura flutuante, com explo-
ração do material transcrito, a fim de conhecer 
o texto e se deixar invadir por impressões e 
orientações. A fase seguinte, de exploração do 
material, consistiu na administração sistemá-
tica das impressões tomadas na fase anterior, 
para a qual se realizou leitura aprofundada de 
cada entrevista, seguida da produção de análise 
individual das mesmas, e de uma síntese.

Após a conclusão dessa síntese, com os 
resultados significativos, foram propostas 
inferências e realizaram-se interpretações 
com base nos objetivos traçados, que apon-
taram os seguintes agrupamentos temáticos 
como categorias de análise: 1) conhecimen-
to dos participantes acerca da proposta de 
Nasf; e 2) relação entre as práticas de APS e 
Nasf. A análise dos discursos dos profissio-
nais e dos usuários foi realizada separada-
mente, devido à diferenciação das técnicas 
de coleta de dados, com o intuito de facilitar 
a compreensão da percepção de cada um dos 
grupos pesquisados.

A pesquisa foi submetida aos Comitês 
de Ética e Pesquisa (CEP) da Unifesp e da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 
(SMS-SP), e aprovada sob os protocolos nº 
326.848 e nº 597.482-0, respectivamente. Todos 
os sujeitos participantes da pesquisa assinaram 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados e discussão

Percepção dos profissionais de saúde

A seguir, apresenta-se parte dos resultados e 
da discussão, a partir das categorias extraí-
das da leitura e análise das entrevistas com 

os profissionais de saúde, considerando as 
percepções destes sobre o processo de traba-
lho do Nasf.

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE SOBRE A PROPOSTA DO NASF

O apoio matricial é o referencial teórico-me-
todológico que orienta o trabalho do Nasf, 
e tem como objetivo assegurar retaguarda 
especializada a equipes e profissionais de 
saúde, de maneira personalizada e interativa 
(CUNHA; CAMPOS, 2011). Envolve troca de conheci-
mentos teórico-práticos, reflexão, discussão 
e pactuação de responsabilidades para o se-
guimento das ações (BARROS ET AL., 2015).

Grande parte dos profissionais entre-
vistados mostrou entendimento acerca da 
proposta do Nasf, baseando-se na prática 
do apoio matricial, evidenciando trabalho 
multiprofissional, troca de saberes, compar-
tilhamento de casos e atendimento conjunto, 
confirmando o Nasf como uma equipe de 
apoio matricial à ESF, conforme previsto nas 
diretrizes. Para os profissionais da ESF, o en-
tendimento que tinham sobre o Nasf estava 
atrelado fortemente ao apoio matricial: 

Apoio para poder tentar ajudar a resolver os pro-
blemas que, às vezes, o enfermeiro, o profissional 
médico, não tem tanto conhecimento. Então, não 
sabe muito bem como direcionar. (P1). 

O Nasf é um grupo multidisciplinar que vem dar 
um apoio para o pessoal da estratégia. [...] En-
tão, acho que o Nasf vem ajudar nos casos mais 
complicados, casos mais complexos. (P12).

Contraditoriamente, o estudo de Barros et 
al. (2015) coloca o apoio matricial como um dos 
desafios enfrentados pelo Nasf, apontando 
que este não está totalmente assimilado por 
todas as equipes de ESF, o que dificulta a efe-
tivação de sua lógica de trabalho. Martinez, 
Silva e Silva (2015) relatam que a maioria das 
ferramentas tecnológicas do processo de tra-
balho do Nasf (clínica ampliada, PTS e PST) 
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ainda são pouco conhecidas pela maioria dos 
profissionais da ESF, bem como, por alguns 
dos integrantes do Nasf. 

Na prática do Nasf, deve ocorrer a compre-
ensão do que é conhecimento nuclear do es-
pecialista e do que é conhecimento comum e 
compartilhável entre a equipe da ESF (equipe 
de referência) e o referido especialista. A 
equipe de referência é considerada essencial na 
condução de problemas de saúde dos usuários 
do serviço e deverá acionar o apoio quando per-
ceber dificuldades em lidar com alguns casos 

(BRASIL, 2010). Segundo Matuda (2012), o profissio-
nal da ESF considera a importância da equipe 
de apoio através da ampliação das possibilida-
des de atuação e pelo conhecimento adquirido 
na interação com o outro, quando reconhece 
e incorpora seu papel na responsabilização 
dos casos. Neste sentido, alguns profissionais 
mostraram conhecimento sobre o conceito do 
apoio matricial, trazendo uma definição mais 
ampla, a partir da aquisição de novos conhe-
cimentos, contribuindo para outras opções de 
atuação na prática:

Apoio matricial, eu entendo que são situações, 
assim, específicas, na qual eu não tenho domínio. 
Então, são profissionais que tem conhecimento 
que eu não tenho e que vêm colaborar o meu tra-
balho, enriquecendo meu conhecimento e dando 
ferramentas, né? Trazendo ferramentas para que 
eu possa trabalhar. (P4).

Apoio matricial é quando o profissional vem na 
unidade, quando um especialista da área vem 
ajudar a gente a entender alguns processos e dei-
xar a gente capacitado para estar atendendo al-
guns problemas [...] que a gente antes não tinha 
condições de estar avaliando. (P12).

O apoio matricial sugere uma lógica de 
corresponsabilização territorial que vem, ao 
contrário do método tradicional de encami-
nhamentos indiscriminados, buscando maior 
resolutividade (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). Para 
Andrade et al. (2012), as ações de apoio devem 
diminuir os encaminhamentos e não contribuir 

para o aumento da referência ou de encami-
nhamentos novos a outros serviços. No estudo 
de Silva et al. (2012), profissionais de saúde (ESF 
e Nasf ) relatam que o Nasf precisa potencia-
lizar a APS, ampliando as ações das equipes, 
além de articular com as redes de saúde, otimi-
zando os fluxos de referência e contrarreferên-
cia. Ajudar as equipes a evitar ou qualificar os 
encaminhamentos faz parte das competências 
do Nasf (BRASIL, 2014). As falas a seguir evidenciam 
a prática de apoio matricial ainda na lógica do 
fortalecimento dos encaminhamentos, suge-
rindo que o Nasf deve funcionar para referen-
ciar os casos discutidos, e reforçando que a 
prática realizada, apesar de condizente com a 
proposta da ferramenta, ainda se volta predo-
minantemente para solucionar o gargalo do 
atendimento secundário. 

Apoio matricial é me orientar como ter acesso 
a todas as redes e saber direcionar o que é de 
quem. (P13). 

Então, a gente faz esse matriciamento direta-
mente com eles, pra poder referenciar, se possí-
vel. (P15).

Outra ferramenta de trabalho proposta 
para o Nasf é a clínica ampliada, que deve 
funcionar como norteadora do intuito de 
atuar de forma integral e desfragmentada, 
visando melhorar a qualidade do serviço 
ofertado (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). Lima (2013) 
confirma que as ações do Nasf, bem como 
da ESF, devem visar à qualidade e à resolu-
bilidade, aspectos esses que regem a clínica 
ampliada. Além disto, Matumoto (2011) indica 
que os enfermeiros conseguem enxergar o 
fazer clínico de formas diferentes a partir do 
entendimento da clínica centrada no usuário, 
contemplando a prática da ferramenta.

Apesar de fazer parte da Política Nacional 
de Humanização (PNH), a clínica ampliada 
parece não ser conhecida pelos profissionais 
entrevistados, pelo menos, enquanto defini-
ção. Foi percebida confusão no entendimen-
to do conceito, tornando-a restrita ao acesso 
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à unidade de saúde, e alguns profissionais re-
lataram desconhecê-la, conforme se exem-
plifica nas falas a seguir: 

A clínica ampliada seria o acesso que damos aos 
usuários, uma vez por mês, com consultas mé-
dicas, tanto de clínica como de ginecologia, de 
pediatria, integrais, para orientar. (P7). 

Agora, clínica ampliada, nunca ouvi falar. (P1).

Portanto, para o desenvolvimento do tra-
balho na ESF, além do conhecimento técnico, 
são esperados outros conhecimentos, tais 
como: políticas públicas de saúde, território, 
perfil epidemiológico da população, rede de 
cuidados e habilidade para abordar o pacien-
te, acolher, ouvir e comunicar-se com ele 
(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). O estudo de Silva et 
al. (2012) sugere que é preciso reconsiderar a 
agenda e a organização do trabalho do Nasf, 
quanto aos atendimentos individuais e à 
construção do trabalho interdisciplinar, para 
uma maior qualidade do cuidado.

Os aspectos referenciados acima visam 
a uma abordagem ampliada, que se faz ne-
cessária para efetivar o cuidado integral em 
saúde e é esperado para o trabalho do Nasf. 
Os entrevistados apresentam a percepção de 
que os profissionais de Nasf possuem uma 
abordagem mais ampliada, voltada às ações 
de promoção e prevenção, para intervirem 
em casos mais complexos, de maior vulnera-
bilidade, e no enfoque familiar: 

Nasf é nosso apoio em relação às ações, à comu-
nidade, porque a maior parte da demanda [...] 
são problemas sociais, e eles têm uma experiên-
cia mais ampla [...]. O Nasf tem um entendimen-
to maior da família... (P11).

RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS DA ESF E DO 
NASF

O apoio do Nasf às equipes deve se basear 
na produção de um cuidado continuado e 

longitudinal, próximo da população e na 
perspectiva da integralidade, conforme as 
diretrizes da atenção básica (BRASIL, 2012).

Assim, cabe ao Nasf contribuir na discus-
são junto aos gestores sobre os indicadores 
de saúde relacionados com a qualidade do 
cuidado prestado à população, com o intuito 
de refletir sobre a ineficácia da valorização 
de metas simplesmente quantitativas, pois 
estas não medem o impacto das ações nem 
são suficientes para avaliar a qualidade do 
cuidado (SILVA ET AL., 2012).

Quando questionados sobre as atividades 
desenvolvidas no serviço, e que são comuns 
entre Nasf e ESF, os profissionais relaciona-
ram, em sua grande maioria, as atividades 
em grupo: “Os grupos de orientações mesmo. 
[...] São esses grupos, que mais parece” (P9). 
“Acho que a parte mesmo de grupos, de orien-
tações...” (P10).

Na prática, as equipes do Nasf são respon-
sáveis por vários grupos (terapêuticos, temá-
ticos, educativos, oficinas etc.), com ou sem 
a parceria das equipes da ESF. Devido aos 
diferentes modelos de gestão e da prática de 
trabalho entre Nasf e ESF, além das grandes 
demandas e metas de produtividade da ESF, 
os grupos acabam sendo centralizados nos 
profissionais de Nasf (GONÇALVES, 2015).

Os profissionais do Nasf devem propor 
ações que busquem ir além dos grupos prio-
ritários, visando ampliar as intervenções da 
ESF, que ainda enfoca um modelo centrado 
na doença (OLIVEIRA; ROCHA; CUTOLO, 2012).

Nessa perspectiva, se encontram as ati-
vidades isoladas da ESF, que não condizem 
com a prática de trabalho do Nasf, relata-
das pelos profissionais entrevistados, e que 
são relacionadas com a atuação específica 
médica ou de enfermagem, tais como: inter-
venções com medicação, exames, supervisão 
e urgências. Ou seja, há um predomínio de 
práticas mais curativas. 

A terapêutica de doenças mesmo [...] e farmaco-
lógica, que o Nasf não faz. (P11). 
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Acho que, basicamente, é questão de troca de 
receitas [...] e isso aí, o Nasf não precisa fazer. 
(P12).

Esse resultado espelha o encontrado em um 
estudo realizado em Fortaleza (CE), no qual os 
profissionais do Nasf apontaram que as ações 
da ESF eram voltadas, predominantemente, 
para a assistência baseada em protocolos con-
solidados (OLIVEIRA; ROCHA; CUTOLO, 2012).

Conforme Lima (2013), as ações realizadas 
entre os profissionais de Nasf se assemelham 
com as atividades desenvolvidas entre Nasf 
e ESF, e devem visar à clínica ampliada, a 
partir do atendimento compartilhado e da 
intervenção interdisciplinar, com troca de 
saberes, capacitação e responsabilidades 
mútuas, gerando conhecimento para todos 
os profissionais envolvidos. Considerando 
que a ESF encontra-se em um panorama 
fortemente influenciado pelo modelo bio-
médico e se propõe a romper com tal modelo 
assistencial, este segue sendo um grande 
desafio para a construção da nova prática 
(VIEGAS; PENNA, 2013).

Percepção dos usuários

Os resultados e a discussão apresentados 
abaixo emergem a partir do estudo com o 
grupo dos usuários, que se centrou em torno 
da percepção dos mesmos acerca de sua 
relação com o Nasf.

O estudo de Souza et al. (2013B) evidenciou 
que os usuários não reconhecem a equipe 
Nasf pela sigla. No entanto, existem pesqui-
sas nas quais os usuários atribuem as ações 
do Nasf à melhoria da qualidade de vida, 
mas, nesses casos, a coleta de dados foi rea-
lizada imediatamente após os sujeitos parti-
ciparem das atividades do Nasf (NÓBREGA, 2013; 

SOUZA ET AL., 2013B), possivelmente, facilitando o 
reconhecimento da equipe.

Quando da realização do grupo focal, 
sobre o que entendiam das atividades do 
Nasf, observou-se que os usuários partici-
pantes relataram total desconhecimento 

em relação à sigla ou ao seu significado. “Eu 
ouvi falar, mas não me profundei ainda” (U1). 
“Eu não sei, nunca ouvi falar” (U4). “Não sei 
mesmo o que é” (U3).

Para Souza et al. (2013B), existe o reconhe-
cimento das atividades realizadas pelo Nasf, 
mesmo quando estas não são associadas ao 
nome da proposta. Legitimando as conside-
rações do autor acima, as falas a seguir de-
monstram o reconhecimento das categorias 
profissionais do Nasf, tais como nutricionis-
tas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais 
e fonoaudiólogos, de forma atuante na UBS, 
pois os usuários frequentam atividades de-
senvolvidas por estes profissionais. 

[...] Falei da nutricionista porque eu perguntei 
pra ACS [Agente Comunitária de Saúde] [...] e 
ela falou para ele participar de um grupo que tem 
aqui, de segunda-feira [...]. (U4). 

[...] por exemplo, crianças que têm problema 
de fonoaudióloga, têm grupos que atende [...]. 
(U2).

A participação nas atividades do Nasf 
também não é impedida pela falta de com-
preensão da definição ou sigla, porém pode 
comprometer a articulação entre as ações 
realizadas e uma proposta de saúde, no 
futuro (SOUZA ET AL., 2013A). O discurso abaixo 
relata a participação do usuário em duas 
atividades distintas do Nasf, porém, para 
ele, parece não importar quem são e/ou de 
onde são esses profissionais de saúde. Esta 
‘não identificação’ do Nasf pode ser espe-
rada, se for pensada sob a perspectiva da 
transdisciplinaridade.

[...] Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, eles 
fazem as coisas pros idosos, lá. É terapia ocupa-
cional. [...] pra quem também tem problema de 
tendinite, artrite, artrose, essas coisas. Eu partici-
pava também na fisioterapia. (U3).

Tentando definir o trabalho do 
Nasf, dois usuários arriscaram e 
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acabaram confundindo-o com alguns servi-
ços de atenção domiciliar que são ofertados 
na região pesquisada pelo SUS, ou por con-
vênios privados de saúde. 

O Nasf é aquele [...] que eles levam as aparelha-
gens para fazer o tratamento em casa [...] ao in-
vés de ficar no hospital, eles ficam em sua própria 
residência [...]. (U1). 

Seria mais um home care? [...] quando as pesso-
as precisam de fralda, colchão ou alguma coisa 
especializada? (U3).

Os dados revelam a percepção dos usuá-
rios frente à importância da ação multidis-
ciplinar na qual estão envolvidos, porém 
também afirmam que falta divulgação de tais 
atividades (SOUZA ET AL., 2013B). Para Souza et al. 
(2013A), fica clara a necessidade de divulgação, 
para a comunidade, do atendimento multi-
profissional, cuja cobertura ainda é pequena.

Conclusões

Uma vez que a saúde da família representa 
uma estratégia prioritária para a reformu-
lação do modelo assistencial, com o intuito 
de fortalecer a atenção primária, no País, e 
garantir a universalidade e a integralidade 
no cuidado à saúde, a incorporação de outros 
profissionais, através do Nasf, fez-se neces-
sária para expandir as ações em saúde na 
ESF e contribuir para uma maior resolutivi-
dade na APS.

Em relação à percepção dos profissionais 
da ESF sobre o Nasf, o entendimento da 
lógica de trabalho a partir do apoio matri-
cial, do compartilhamento de saberes e das 
práticas, ainda que polimorfo e pouco apro-
fundado, já representa um aspecto positivo, 
pois supõe que o Nasf conseguiu transmitir 
essa visão às equipes de ESF. Por outro lado, 
sobre as atividades desenvolvidas pelo Nasf 
na UBS, não houve a menção de ações re-
lacionadas ao matriciamento, ou de apoio 

matricial, o que sugere que, apesar do en-
tendimento sobre a ferramenta, sua prática 
ainda não está consolidada enquanto rotina.

A presente investigação também mostrou 
imitações acerca do conhecimento mais 
aprofundado sobre a clínica ampliada, ob-
servando pouco ou nenhum embasamento, 
por parte dos profissionais da ESF. Estes 
aspectos relacionados ao entendimento de 
conceitos e práticas de trabalho sugerem 
um investimento em educação permanente, 
com as equipes no cotidiano do trabalho, que 
pode ser realizado pela própria equipe Nasf.

Em relação aos usuários, o Nasf não foi 
reconhecido pela sigla, mas houve relatos 
sobre participações em atividades realizadas 
na UBS por profissionais do Nasf. Esta ‘não 
identificação’ nominalista, por parte dos usu-
ários, pode ser esperada caso seja pensada 
sob a perspectiva da transdisciplinaridade. 
E permite especular que, para a população, 
o mais importante talvez seja como os ser-
viços de saúde se apresentam em termos de 
acesso e qualidade do cuidado, especialmen-
te na perspectiva multiprofissional, sendo 
menos importante o nome que esses serviços 
recebem dos arranjos gerenciais ou progra-
mas governamentais criados para induzir e 
estruturar políticas públicas.

A comparação da percepção dos profissio-
nais com a dos usuários, sobre o Nasf, sugere 
que a proposta idealizada é reconhecida e 
valorizada pela população, talvez mais até 
do que pelas próprias equipes de saúde. Um 
serviço multidisciplinar voltado à atenção 
básica tem impacto na percepção dos in-
divíduos por ser uma lógica diferenciada. 
Entretanto, as ações necessitam ser cons-
tantemente fortalecidas (SOUZA ET AL., 2013A). 
Neste sentido, parece recomendável um in-
vestimento maior no fortalecimento da pro-
posta de trabalho do Nasf, com as equipes de 
saúde, especialmente enfocando os aspectos 
conceituais e operativos da educação perma-
nente e do apoio matricial, reforçando os dis-
positivos da clínica ampliada e estimulando 
os arranjos organizacionais que expandam 
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RESUMO Este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade de vida no domínio da espiritu-
alidade, da religiosidade, de crenças pessoais e fatores associados em idosos longevos. Para 
isso, foi utilizado o questionário World Health Organization Quality of Life – Spirituality, 
Religiousness and Personal Beliefs, através de um estudo descritivo, transversal, com a parti-
cipação de 100 idosos. Verificou-se que provavelmente a qualidade de vida esteja relacionada 
com a autoestima e com o bem-estar pessoal/espiritual. Neste âmbito, profissionais de saúde 
precisam estar engajados e incorporar este conhecimento, principalmente aqueles atrelados 
aos serviços de Atenção Primária à Saúde.

PALAVRAS-CHAVE Idoso de 80 anos ou mais. Espiritualidade. Qualidade de vida. Religião.

ABSTRACT This study aims to evaluate the quality of life in the field of spirituality, religiousness, 
personal beliefs and associated factors in long-lived elderly. For this purpose, the World Health 
Organization Quality of Life – Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs questionnaire was 
used, through a descriptive, cross-sectional study, with the participation of 100 elderly people. It 
has been found that quality of life is probably related to self-esteem and personal/spiritual well-
being. In this context, health professionals need to be engaged and incorporate this knowledge, 
especially those linked to Primary Health Care services.

KEYWORDS Elderly aged 80 and over. Spirituality. Quality of life. Religion.
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Introdução

O envelhecimento populacional é um tema 
que vem ganhando amplo enfoque no cenário 
mundial, tornando-se muito significativo, tanto 
do ponto de vista científico quanto do das po-
líticas públicas. Nas últimas décadas, toma 
grandes proporções, em razão do aumento da 
expectativa de vida, que tem como consequên-
cia a longevidade (BRITO ET AL., 2013).

Esse novo cenário nacional exige do Estado 
a formulação e a implementação de políticas 
públicas que assistam essa população e, espe-
cialmente, de um sistema de saúde que esteja 
preparado para atender às especificidades 
dessa demanda. Para tanto, deverá contar com 
profissionais que compreendam o processo de 
envelhecer em todas as suas dimensões (bioló-
gicas, sociais, psicológicas e espirituais), respei-
tando a autonomia que o idoso possui sobre o 
seu cuidado (CUNHA ET AL., 2012).

Segundo Mello (2013), a partir do aumento 
do segmento populacional dos idosos no 
Brasil, um aspecto de grande interesse e 
acentuado crescimento no meio acadêmico 
inclui os estudos acerca da qualidade de vida 
e da longevidade. De acordo com a literatura, 
a qualidade de vida do idoso está relacionada 
com a autoestima e com o bem-estar pessoal/
espiritual. Além disto, está centrada em uma 
série de fatores, como capacidade funcional, 
nível socioeconômico, estado emocional, 
interação social, atividade intelectual, auto-
cuidado, suporte familiar, o próprio estado 
de saúde, estilo de vida, satisfação com ativi-
dades diárias e espiritualidade (VECCHIA, 2005).

Na prática do profissional de saúde, cada 
vez mais tem se tornado fortalecida a relação 
entre espiritualidade e saúde como um fator 
constante. Para Volcan et al. (2003), uma con-
dição importante para o reconhecimento da 
espiritualidade no campo da saúde foi a in-
trodução da dimensão espiritual no conceito 
de saúde da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), no qual esta passa a ser caracterizada 
como bem-estar biopsicossocial e espiritual.

Segundo Rohr (2011), a espiritualidade é 

um fenômeno profundamente humano, que 
não se encaixa em uma completa definição. 
Por isto, é difícil encontrar um consenso na 
elaboração de seu conceito. Desta forma, o 
autor esclarece que a espiritualidade é uma 
das cinco dimensões que fazem parte do ser 
humano, e não se pode concebê-la como uma 
dimensão isolada das demais.

As cinco dimensões básicas que regem a 
alma humana são: 1) a dimensão física, que 
é o ser físico-biológico, do qual nem temos 
percepção; 2) a dimensão sensorial, repre-
sentada pelas sensações físicas, através dos 
cinco sentidos; 3) a dimensão emocional, 
que abrange os nossos estados emocionais, 
a nossa psique; 4) a dimensão mental, que 
inclui o racional e o lógico, a capacidade de 
refletir, de questionar todas as coisas – inclu-
sive a si mesmo; e 5) a espiritualidade, que é a 
mais difícil de ser examinada e não pode ser 
confundida com a religiosidade, pois, dife-
rem-se no que diz respeito à intervenção de 
Deus sobre as coisas e ao tipo de organização 
social, aspectos que não são enquadrados na 
dimensão espiritual (ROHR, 2011).

De acordo com Gaarder (2005), as religiões 
costumam ditar os valores morais, e estabele-
cem a relação entre o homem e um ser superior 
no qual este acredita. É comum, nas religiões, a 
crença em algo que ultrapassa o empírico, em 
algo divino, que pode ser um princípio abstrato, 
um estado de graça que a pessoa pode alcan-
çar. O conceito de espiritualidade é uma busca 
pessoal para entender questões relacionadas 
à vida, ao seu sentido; sobre as relações com o 
sagrado ou com o transcendental, que podem 
ou não levar ao desenvolvimento de práticas 
religiosas (ROHR, 2012).

A espiritualidade não está necessariamen-
te vinculada a uma crença em Deus; remete 
a uma questão universal e está baseada em 
um propósito de vida. Além disto, comparti-
lha com a religiosidade a crença em uma di-
vindade, mas não prega nenhuma específica. 
De outro modo, não descarta a possibilida-
de de que pessoas espiritualizadas possam 
acreditar em uma divindade específica A 
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espiritualidade não afasta a ideia de que a 
fé religiosa possa ser uma forma específica 
de vivenciar a própria espiritualidade. Por 
outro lado, nem tudo o que se apresenta 
como religiosidade inclui a espiritualidade. 
Isto pode ser percebido quando a religiosi-
dade estabelece doutrinas e inflexibilidades, 
mostrando-se intolerante aos outros tipos de 
fé e de crenças (ROHR, 2012).

Portanto, considerando que a qualidade 
de vida do idoso pode ser afetada tanto por 
estados de saúde (médico, social e mental) 
quanto por condições socioeconômicas e 
fatores do meio em que a pessoa vive ou inte-
rage (espiritualidade, relações familiares e de 
amizade). Então, mesmo que o indivíduo não 
tenha nenhuma doença instalada, isto não sig-
nifica, necessariamente, que ele tem uma boa 
qualidade de vida. E o inverso também vale, 
pois existem pessoas que, embora sofram 
enfermidades crônicas, permanecem relati-
vamente felizes, aceitando e convivendo bem 
com suas condições (COSTA, 2013).

Diante do exposto, o objetivo do presen-
te estudo foi avaliar a qualidade de vida no 
domínio da espiritualidade, da religiosidade, 
de crenças pessoais e fatores associados, em 
idosos longevos assistidos pela Estratégia 
Saúde da Família.

Material e métodos

Trata-se de um estudo descritivo, quantitati-
vo, de corte transversal, realizado no período 
de abril a agosto de 2015. Participaram da 
pesquisa 100 idosos com 80 anos ou mais, de 
ambos os sexos, que não estavam vinculados 
a nenhuma instituição, residentes na área de 
abrangência da microrregião 4.2 da cidade 
do Recife (PE), e cadastradas nas Unidades 
de Saúde da Família (USF).

A coleta de dados foi realizada por meio 
de questionário aplicado aos idosos, em en-
trevistas face a face, baseando-se na qualida-
de de vida no domínio da espiritualidade, da 
religiosidade e de crenças pessoais.

Foram utilizadas perguntas referentes às ca-
racterísticas demográficas e socioeconômicas 
(idade, em anos; raça/cor; situação conjugal; 
sexo; escolaridade, em anos de estudo; ren-
dimento mensal individual; e religião); com 
relação à situação de saúde autopercebida e à 
morbidade diagnosticada em prontuário.

O estado mental foi avaliado através do 
Miniexame do Estado Mental (MEEM). O 
apoio social foi verificado por meio da escala 
de redes sociais de Lubben, a Lubben Social 
Network Scale (LSNS). Para a avaliação de 
depressão, foi utilizada uma escala deno-
minada Geriatric Depression Scale (GDS), 
e para a avaliação da satisfação pessoal, foi 
utilizada a Escala de Satisfação com a Vida.

Para a avaliação da qualidade de vida, 
da espiritualidade, da religiosidade e de 
crenças pessoais, utilizou-se o World Health 
Organization Quality of Life – Spirituality, 
Religiousness and Personal Beliefs 
(WHOQOL-SRPB), instrumento da OMS 
desenvolvido para verificar de que forma 
estes aspectos estão relacionados à qualida-
de de vida na saúde e na assistência à saúde. 
Este instrumento possui 32 itens, 8 facetas, 
1 índice geral do domínio e 8 fatoriais pela 
média dos itens, resultados de 4 a 20.

A tabulação dos dados foi efetuada com 
o auxílio do programa Excel. Os dados 
foram analisados com o auxílio do programa 
Statistical Package for the Social Sciences, 
versão 19.0. (SPSS Inc., Chicago, Illinois, 
Estados Unidos).

Na descrição das proporções, procedeu-
-se a uma aproximação da distribuição 
binomial, a distribuição normal pelo inter-
valo de confiança de 95%. Na comparação 
das proporções, utilizaram-se os testes de 
Mantel-Haenszel e o Quadrado de Pearson 
(ou tendência linear).

A análise multivariada foi utilizada para 
estimar a contribuição independente de 
cada variável para o nível de espiritualidade/
religiosidade e crenças pessoais. Para a cons-
trução do modelo, foram testadas as variá-
veis da análise bivariada com probabilidades 
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de 20%. Para tanto, empregou-se a regres-
são logística binária, por meio do método 
Backward. Para efeito de interpretação, o 
limite do erro tipo I foi de até 5% (p≤0,05).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 
da Universidade Federal de Pernambuco 
(Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética nº 34900514000005208), em conformi-
dade com a Resolução nº 466/12, do Ministério 
da Saúde, referente ao desenvolvimento de 
pesquisa científica envolvendo seres humanos. 
A pesquisa foi integralmente financiada pelos 
próprios pesquisadores.

Resultados

As principais características da amostra, 
em relação aos dados demográficos e 

socioeconômicos, foram: 77% do sexo femi-
nino; 34% da raça branca; 46% com escola-
ridade de 1 a 4 anos; 63% viúvos; 76% com 
renda de 1 a 2 salários mínimos; 73% aposen-
tados; e 72% da religião católica.

Verificou-se que a maioria dos homens 
eram casados ou tinham companheiras, 
o que foi significativamente evidencia-
do com p<0,001. Além disso, observou-se 
que a maioria das idosas eram aposentadas 
(p=0,004).

A tabela 1 apresenta uma análise na qual 
os domínios foram classificados da seguinte 
maneira: espiritualidade/religiosidade alta, 
se a média da pontuação fosse maior ou igual 
a 4; espiritualidade/religiosidade modera-
da, se média da pontuação no domínio fosse 
maior ou igual a 2 e menor do que 4; e espi-
ritualidade/religiosidade baixa, se média da 
pontuação no domínio fosse menor do que 2.

Tabela 1. Classificação da espiritualidade/religiosidade/crenças por condições sociais na microrregião 4.2 da cidade do 
Recife (PE), Brasil, 2016

ERC
Moderada Alta

P-Valor*
Frequência % Frequência %

Faixa Etária 0,331

Menos de 85 Anos 11 20,4 43 79,6

85 Anos ou Mais 6 13 40 87

Nível de Escolaridade 0,449

Analfabeto 5 16,7 25 83,3

Baixa Escolaridade 6 13 40 87

Alta Escolaridade 6 25 18 75

Situação Conjugal 0,634

Estar Casado(a)/Ter Companheiro(a) 3 13,6 19 86,4

Não Estar Casado(a)/Não Ter 
Companheiro(a)

14 17,9 64 82,1

Renda 0,183

Menos de 1 Salário Mínimo 5 33,3 10 66,7

De 1 a 2 Salários Mínimos 11 14,5 65 85,5

Mais de 2 Salários Mínimos 1 11,1 8 88,9
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Para realizar os testes de associação, a va-
riável idade foi categorizada em duas faixas: 
idosos com até 85 anos e idosos com 85 anos 
ou mais.

De acordo com a tabela 1, os idosos 
que tinham boa rede social, atribuíam um 
maior valor a espiritualidade/religiosidade/
crenças, tendo sido encontrado valor signi-
ficativo p=0,03.

Após a análise da variável dependente, 
conforme os critérios definidos (espiritua-
lidade/religiosidade/crenças), cada um dos 

domínios foi analisado separadamente para 
verificar as suas respectivas relações com as 
demais variáveis do estudo (condições socio-
demográficas e clínicas). Os domínios que 
apresentaram resultados estatisticamente 
significantes foram as facetas paz e totalida-
de & integração.

Observou-se que, para a faceta sentido na 
vida, aqueles idosos que não tinham depres-
são relataram-na alta (p=0,042), assim como 
os idosos que possuíam baixa escolaridade 
(p=0,038).

Tabela 1. (cont.)

Raça 0,969

Branca 6 17,6 28 82,4

Preta 3 15 17 85

Amarela 1 25 3 75

Parda 7 16,7 35 83,3

Religião 0,424

Católica Apostólica Romana 15 20,8 57 79,2

Evangélica 2 8 23 92

Espírita 0 0 2 100

Sem Religião ou Não Declarada 0 0 1 100

Depressão 0,153

Presente 7 18,9 30 81,1

Ausente 10 15,9 53 84,1

Satisfação com a Vida 0,864

Satisfeito 13 15,5 71 84,5

Insatisfeito 4 25 12 75

Saúde Autopercebida 0,317

Excelente 0 0 5 100

Muito Boa 0 0 7 100

Boa 3 11,1 24 88,9

Regular 12 23,5 39 76,5

Ruim 2 20 8 80

Apoio Social 0,030

Boa Rede Social 9 12,2 65 87,8

Rede Social Insuficiente 8 30,8 18 69,2

Fonte: Elaboração própria.

*Há indício de associação estatística nos casos em que o P-Valor for menor do que 0,05. Foi realizado o Teste Qui-Quadrado com correção 
computacional para pequenos valores.
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A tabela 2 demonstra que os idosos com 
renda inferior a um salário mínimo apre-
sentaram maior sentimento de equilíbrio 
entre a mente, o corpo e a alma, de forma 
a criar harmonia entre ações, pensamen-
tos e sentimentos (p=0,021). Foi observado, 
ainda, que os idosos que se mostravam mais 
satisfeitos com a vida, igualmente, puderam 
experimentar esse sentimento de equilíbrio 
e integração, com valor estatisticamente 
significante (p=0,022). Entre os idosos que 

possuíam uma boa rede social, a faceta to-
talidade & integração foi significativamente 
mais elevada (p=0,018). Ainda de acordo com 
a tabela 2, percebe-se que os indivíduos que 
não eram diabéticos e não possuíam osteoar-
trose, quando comparados com aqueles que 
possuíam tais doenças, os primeiros apre-
sentaram melhor escore na análise dessa 
faceta (p=0,021 e p=0,015, respectivamente), 
na comparação entre saudáveis e doentes.

Tabela 2. Faceta totalidade & integração segundo condições sociodemográficas e clínicas na microrregião 4.2 da cidade 
do Recife (PE), Brasil, 2016

ERC
Moderada Alta

P-Valor*
Frequência % Frequência %

Faixa Etária 0,331

Menos de 85 Anos 10 18,5 44 81,5

85 Anos ou Mais 12 26,1 34 73,9

Nível de Escolaridade 0,756

Analfabeto 8 26,7 22 73,3

Baixa Escolaridade 9 19,6 37 80,4

Alta Escolaridade 5 20,8 19 79,2

Situação Conjugal 0,926

Estar Casado(a)/Ter Companheiro(a) 5 22,7 17 77,3

Não Estar Casado(a)/Não Ter 
Companheiro(a)

17 21,8 61 78,2

Renda 0,021

Menos de 1 Salário Mínimo 7 46,7 8 53,3

De 1 a 2 Salários Mínimos 12 15,8 64 84,2

Mais de 2 Salários Mínimos 3 33,3 6 66,7

Raça 0,969

Branca 5 14,7 29 85,3

Preta 5 25 15 75

Amarela 1 25 3 75

Parda 11 26,2 31 73,8

Religião 0,657

Católica Apostólica Romana 15 20,8 57 79,2

Evangélica 7 28 18 72

Espírita 0 0 2 100

Sem Religião ou Não Declarada 0 0 1 100
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Tabela 2. (cont.)
Depressão 0,667

Presente 9 24,3 28 75,7

Ausente 13 20,6 50 79,4

Satisfação com a Vida 0,022

Satisfeito 15 17,9 69 82,1

Insatisfeito 7 43,8 9 56,3

Saúde Autopercebida 0,325

Excelente 1 20 4 80

Muito Boa 0 0 7 100

Boa 5 18,5 22 81,5

Regular 15 29,4 36 70,6

Ruim 1 10 9 90

Apoio Social 0,018

Boa Rede Social 12 16,2 62 83,8

Rede Social Insuficiente 10 38,5 16 61,5

Hipertensão Arterial 0,079

Ausente 2 8,7 21 91,3

Presente 20 26 57 74

Diabetes 0,021

Ausente 10 15,2 56 84,8

Presente 12 35,3 22 64,7

Doenças Cardiovasculares 0,262

Ausente 14 19,2 59 80,8

Presente 8 29,6 19 70,4

Osteoporose 0,265

Ausente 15 19,5 62 80,5

Presente 7 30,4 16 69,6

Osteoartrose 0,015

Ausente 13 16,7 65 83,3

Presente 9 40,9 13 59,1

Doenças Neurológicas 0,912

Ausente 21 22,1 74 77,9

Presente 1 20 4 80

Doenças Respiratórias 0,095

Ausente 22 24,2 69 75,8

Presente 0 0 9 100

Neoplasias 0,630

Ausente 21 21,6 76 78,4

Presente 1 33,3 2 66,7

Fonte: Elaboração própria.

*Há indício de associação estatística nos casos em que o P-Valor for menor do que 0,05.
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De acordo com a tabela 3, a não existên-
cia de depressão e a atribuição de um alto 
valor para a faceta paz foi estatisticamente 
significante (p=0,027). Os idosos que igual-
mente mostraram maior satisfação com a 
vida também atribuíram um alto significado 

à faceta paz, se comparados com aqueles que 
eram insatisfeitos (p=0,029). O alto valor 
demonstrado pelas pessoas que estavam em 
paz consigo também foi associado com a boa 
rede social de que elas dispunham (p=0,017).

Faceta Paz
Baixa Moderada Alta

P-Valor*
Frequência % Frequência % Frequência %

Faixa Etária 0,408

Menos de 85 Anos 2 3,7 10 18,5 42 77,8

85 Anos ou Mais 0 0 8 17,4 38 82,6

Nível de Escolaridade 0,085

Analfabeto 0 0 7 23,3 23 76,7

Baixa Escolaridade 0 0 9 19,6 37 80,4

Alta Escolaridade 2 8,3 2 8,3 20 83,3

Situação Conjugal 0,328

Estar Casado(a)/Ter 
Companheiro(a)

0 0 2 9,1 20 90,9

Não Estar Casado(a)/Não Ter 
Companheiro(a)

2 2,6 16 20,5 60 76,9

Renda 0,156

Menos de 1 Salário Mínimo 0 0 4 26,7 11 73,3

De 1 a 2 Salários Mínimos 1 1,3 14 18,4 61 80,3

Mais de 2 Salários Mínimos 1 11,1 0 0 8 88,9

Raça 0,739

Branca 1 2,9 6 17,6 27 79,4

Preta 0 0 2 10 18 90

Amarela 0 0 0 0 4 100

Parda 1 2,4 10 23,8 31 73,8

Religião 0,957

Católica Apostólica Romana 2 2,8 13 18,1 57 79,2

Evangélica 0 0 5 20 20 80

Espírita 0 0 0 0 2 100

Sem Religião ou Não Decla-
rada

0 0 0 0 1 100

Depressão 0,027

Presente 2 5,4 10 27 25 67,6

Ausente 0 0 8 12,7 55 87,3

Tabela 3. Faceta paz segundo condições sociodemográficas e clínicas na microrregião 4.2 da cidade do Recife (PE), Brasil, 2016
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Tabela 3. (cont.)

Satisfação com a Vida 0,029

Satisfeito 1 1,2 12 14,3 71 84,5

Insatisfeito 1 6,3 6 37,5 9 56,3

Saúde Autopercebida 0,415

Excelente 0 0 0 0 5 100

Muito Boa 0 0 0 0 7 100

Boa 0 0 4 14,8 23 85,2

Regular 1 2 12 23,5 38 74,5

Ruim 1 10 2 20 7 70

Apoio Social 0,017

Boa Rede Social 0 0 11 14,9 63 85,1

Rede Social Insuficiente 2 7,7 7 26,9 17 65,4

Hipertensão Arterial 0,295

Ausente 1 4,3 2 8,7 20 87

Presente 1 1,3 16 20,8 60 77,9

Diabetes 0,085

Ausente 1 1,5 8 12,1 57 86,4

Presente 1 2,9 10 29,4 23 67,6

Doenças Cardiovasculares 0,334

Ausente 2 2,7 11 15,1 60 82,2

Presente 0 0 7 25,9 20 74,1

Osteoporose 0,032

Ausente 1 1,3 10 13 66 85,7

Presente 1 4,3 8 34,8 14 60,9

Osteoartrose 0,350

Ausente 2 2,6 12 15,4 64 82,1

Presente 0 0 6 27,3 16 72,7

Doenças Neurológicas 0,943

Ausente 2 2,1 17 17,9 76 80

Presente 0 0 1 20 4 80

Doenças Respiratórias 0,757

Ausente 2 2,2 17 18,7 72 79,1

Presente 0 0 1 11,1 8 88,9

Neoplasias 0,083

Ausente 2 2,1 16 16,5 79 81,4

Presente 0 0 2 66,7 1 33,3

Fonte: Elaboração própria.

*Há indício de associação estatística nos casos em que o P-Valor for menor do que 0,05.
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Na tabela 4, diante de análise multivariada, 
através da regressão logística empregada com a 
faceta totalidade & integração, permaneceram 
como fatores de risco independentes para a espiri-
tualidade/religiosidade/crenças: renda, satisfação 

com a vida, apoio social, diabetes e osteoartrose. 
Em relação à faceta paz, os fatores de risco inde-
pendentes para a espiritualidade/religiosidade/
crenças encontrados foram: depressão, satisfação 
com a vida, apoio social e a osteoporose.

Fatores de Risco
Alta Moderada P-Valor*

n=100
Faceta Totalidade & Integração

Frequência (%) Frequência (%)

Renda 0,021

Menos de 1 Salário Mínimo 8 (53,3%) 7 (46,7%)

De 1 a 2 Salários Mínimos 64 (84,2%) 12 (15,8%)

Mais de 2 Salários Mínimos 6 (66,7%) 3 (33,3%)

Satisfação com a Vida 0,022

Satisfeito 69 (82,1%) 15 (17,9%)

Insatisfeito 9 (56,3%) 7 (43,8%)

Apoio Social 0,018

Boa Rede Social 62 (83,8%) 12 (16,2%)

Rede Social Insuficiente 16 (61,5%) 10 (38,5%)

Diabetes 0,021

Ausente 56 (84,8%) 10 (15,2%)

Presente 22 (64,7%) 12 (35,3%)

Osteoartrose 0,015

Ausente 65 (83,3%) 13 (16,7%)

Presente 13 (59,1%) 9 (40,9%)

Faceta Paz

Depressão 0,017

Presente 25 (67,6%) 12 (32,4%)

Ausente 55 (87,3%) 8 (12,7%)

Satisfação com a Vida 0,010

Satisfeito 71 (84,5%) 13 (15,5%)

Insatisfeito 9 (56,3%) 7 (43,8%)

Apoio Social 0,030

Boa Rede Social 63 (85,1%) 11 (14,9%)

Rede Social Insuficiente 17 (65,4%) 9 (34,6%)

Osteoporose 0,009

Ausente 66 (85,7%) 11 (14,3%)

Presente 14 (60,9%) 9 (39,1%)

Tabela 4. Fatores com associação estatística, segundo a análise bivariada, para espiritualidade/religiosidade/crenças, através das 
facetas paz e totalidade & integração, do WHOQOL-SRPB. Recife (PE), Brasil, 2016

Fonte: Elaboração própria.

*Há indício de associação estatística nos casos em que o P-Valor for menor do que 0,05.
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Discussão

Acredita-se que a relevância do presente estudo 
consiste no fato de que são raras as pesquisas 
sobre Espiritualidade, Religiosidade e Crenças 
Pessoais (ERCP), além de sobre a saúde dos 
idosos longevos no Brasil. Assim, optou-se por 
estudar os determinantes da ERCP, uma vez 
que apresenta um valor intrínseco para a ava-
liação em saúde.

Diante das perdas e da finitude da vida, há 
uma maior necessidade de autocompreensão 
e de sentido, e uma das formas de enfrentar a 
resistência a tal crise existencial é a transfor-
mação interior. Mediante a espiritualidade, a 
religiosidade e as crenças pessoais é possível 
encontrar apoio e oportunidades para refletir, 
superando, assim, as perdas (FARINASSLO, 2012).

Neste estudo, foi encontrado um maior 
número de mulheres, o que expressou clara-
mente o processo de feminização da velhice, 
ou seja, quanto mais a população envelhece, 
mais feminina ela se torna, e isto corroborou 
com diversos outros estudos que abordam 
sobre este tema (BELO, 2013; IBGE, 2011).

De acordo com o IBGE (2011), uma análise 
da atual transição demográfica brasileira na 
perspectiva de gênero mostra esse processo 
de feminização de forma bastante acentu-
ada. Em 2011, as mulheres representavam 
55,5% da população idosa brasileira e 61% 
do contingente de idosos acima de 80 anos. 
Este fenômeno é explicado através da maior 
expectativa de vida das mulheres, que, em 
média, vivem oito anos a mais do que os 
homens. Além disto, destacam-se as causas 
externas (assassinatos e acidentes), cujas 
vítimas, em sua grande maioria, são homens. 
E ainda existe o fato de o acompanhamento 
médico contínuo ocorrer com maior frequ-
ência entre as mulheres (mais de 90% dos 
casos) do que entre os homens (BANDEIRA, 2010).

Em relação à religiosidade, os significa-
dos de religião geralmente estão associados 
à afiliação religiosa, a cultura e dogmas, e 
a maioria dos indivíduos autorreferiu sua 
religião. Isso também foi encontrado no 

estudo multicêntrico Saúde, Bem-Estar e 
Envelhecimento (Sabe), sobre o perfil religio-
so e a importância dada à religião pelos idosos 
no município de São Paulo (SP), associado às 
condições de saúde, revelando que, em 2006, 
98% dos idosos faziam parte de uma religião. 
Esta afiliação religiosa também vem acompa-
nhada de uma ideia de pertencimento, assim 
como de uma interação social, permitindo a 
troca de informações entre o grupo, remeten-
do ao acolhimento (SOUZA, 2011).

Em estudo realizado por Moraes (2007), a 
importância da religião e sua prática relacio-
nada com a qualidade de vida foram positi-
vamente avaliadas por 50 indivíduos, entre 
65 e 86 anos. A religiosidade foi considerada 
extremamente importante para a vida deles, 
dando-lhes força para suportar problemas, 
perdas e lutas. Além disso, os idosos relata-
ram que o contato com o divino é importante, 
pois traz segurança e dá conforto espiritual.

Estudos prévios realizados por Peteet 
(2013) e Khorami (2013) evidenciaram que 
muitos pacientes têm buscado recursos es-
pirituais e religiosos, a fim de melhorarem 
a sua satisfação com a vida. Na amostra, foi 
verificado que esta satisfação com a vida foi 
fortemente relacionada com as facetas paz 
e totalidade & integração. Estes dados cor-
roboram os dados encontrados por outro 
estudo, no qual se verificou que, para alguns 
idosos, a espiritualidade influencia todos os 
aspectos e momentos de seu viver diário, o 
que interfere em como se sentem emocional 
e também fisicamente (CHAVES, 2015).

Ressalta-se, ainda, outro estudo de 
revisão, realizado por Moreira-Almeida 
(2006), através do qual identificou-se que, 
para os idosos, a vivência espiritual, por 
meio de suas crenças pessoais, confere sa-
tisfação com a vida, através da esperança, à 
medida que conseguem desenvolver expec-
tativas positivas e enfrentar a realidade e as 
incertezas do futuro.

A hipótese mais aceita é a de que a ERCP 
esteja associada a uma melhor qualidade 
de vida, sendo que um dos mecanismos 
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mediadores prováveis é o estímulo a uma 
sensação de maior autonomia perante a vida 
(MACILVAINE, 2013).

Estudo realizado por Chaves (2015) veri-
ficou que o apoio social foi relacionado à 
ERCP, tanto no domínio WHOQOL-SRPB 
como nas facetas paz e totalidade & inte-
gração, isoladamente, dado encontrado por 
outro autor, por quem o apoio social foi visto 
como fator preditor para a ERCP, em estudo 
realizado com idosos longevos no Brasil.

Além disso, a frequência à igreja promove 
apoio social e é atividade regular para muitos 
idosos (FLORIANO, 2007). Em estudo com 426 
idosos de uma comunidade do Canadá, 
observou-se que os fatores preditores mais 
fortes para a qualidade de vida foram o apoio 
social e a satisfação com a saúde, sendo in-
fluenciados pelo convívio proporcionado 
pela adesão a uma comunidade religiosa 
(MOLZAHN, 2007).

Percebe-se que os idosos que não eram 
diabéticos e não possuíam osteoartrose 
apresentaram maior escore na análise da 
ERCP, na faceta totalidade & integração. 
Segundo Seybold (2007), a ERCP também 
parece influenciar os processos fisiológicos, 
relacionados aos sistemas cardiovascular, 
neuroendócrino e imunológico, promoven-
do benefícios na saúde dos indivíduos. Para 
alguns, sua vida espiritual os auxilia na ma-
nutenção, promoção e restauração da saúde, 
através de sua relação ou conexão com o Ser 
Superior (CHAVES, 2015).

Os pacientes encontram na oração, me-
ditação e/ou reflexão, formas de obterem 
maior conforto físico, psicológico e social. 
Eles afirmaram que isso lhes proporcionava 
um maior bem-estar, muitas vezes resul-
tando em alívio de alguns sintomas físicos, 
como a dor (CAMARGOS ET AL., 2015).

Também observou-se que os idosos que 
não possuíam depressão experimentavam os 
mais altos índices de sentido na vida, corro-
borando com Costa (2013). Isso representou 
158 idosos, na verificação da relação religio-
sidade/espiritualidade como preditora de 

qualidade de vida, tendo revelado que as 
facetas conexão com Ser Superior, sentido 
na vida, força espiritual, fé e espiritualidade 
apresentaram correlações significativas nos 
participantes com idades mais elevadas.

Segundo Moreira (2014), provavelmen-
te a busca pelo sentido da vida é frutífera 
graças ao relacionamento do indivíduo com 
o sagrado, este que, na religiosidade, tem o 
papel de oferecer valores para a vida, e na es-
piritualidade, é uma experiência de signifi-
cação da vida. Para Jung (1971), a velhice deve 
ser marcada por uma atenção específica e 
uma valorização, por parte do ser humano, 
do que está dentro de si, buscando, assim, 
um propósito para a vida. A valorização das 
crenças em busca do alcance do significado, 
na vida, potencializa a magnitude da espiri-
tualidade para os idosos (KOENIG, 2012).

Conclusões

O estudo apresentou algumas limitações, 
que precisam ser levadas em consideração 
na interpretação dos resultados. Isso porque 
se tratou de um estudo transversal, no qual 
as relações de causa e efeito não podem ser 
determinadas; a população era muito ho-
mogênea, do ponto de vista étnico, apesar 
da amostra ter sido criteriosamente selecio-
nada para excluir os fatores de confusão na 
análise. O fato de as entrevistas terem sido 
realizadas nas residências dispensou um 
maior tempo para as coletas, ocasionando 
dificuldades operacionais para a obtenção 
da amostra.

Acredita-se que esta análise contri-
buiu para preencher as lacunas dos outros 
estudos encontrados. Foi mostrado, esta-
tisticamente, que a satisfação com a vida, 
o apoio social, o sentido na vida e a ausên-
cia de doenças crônicas estão associados a 
melhores níveis de ERCP. Também ficou 
comprovado que aspectos religiosos e não 
religiosos da espiritualidade, crenças e prá-
ticas espirituais desempenham um papel 
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RESUMO  O objetivo deste artigo é evidenciar experiências do cuidar e ser cuidado e apresen-
tar a visão de cuidadores familiares sobre um Serviço de Atenção Domiciliar. É um estudo de 
caso que aplica a cartografia como ethos no campo de pesquisa para captar as experiências 
durante as visitas domiciliares e entrevistas com cinco cuidadoras. Para análise da dimensão 
empírica, foram eleitos Planos de Corte e, dentro destes, Planos de Visibilidade para exercício 
da reflexividade. A alteridade vivida pelos cuidadores e a sobrecarga de responsabilidades são 
algumas expressões captadas no campo de pesquisa que indicam a necessidade de associar 
serviços de saúde a serviços de apoio sociais.

PALAVRAS-CHAVE Serviços de assistência domiciliar. Assistência domiciliar. Cuidadores. 
Serviços domésticos.

ABSTRACT The purpose of this article is to highlight experiences of caring and being cared of and 
present the perspective of family caregivers about a Home Care Service. It is a case study that 
applies the cartography as ethos in the research field to capture experiences during home visits 
and the interviews with five caregivers. The empirical research analysis used Cutting Plans, of 
which Visibility Plans were applied as for reflexivity exercise. Otherness lived by caregivers and 
their responsibility overload are some expressions captured in the field of research that reveals 
the need to associate health services with social support services.

KEYWORDS Home care services. Home nursing. Caregivers. Homemaker services.
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Introdução

A dependência de cuidados por longo prazo 
no ambiente domiciliar e a dedicação de cui-
dadores a essas pessoas dependentes têm 
sido objeto de estudo de vários pesquisa-
dores, que revelam as diversas dificuldades 
associadas ao cuidar, atividade quase sempre 
exercida de modo solitário. 

Pesquisas revelam que de 83,1% (GAIOLI; 

FUREGATO; SANTOS, 2012) a 93,4% dos cuidadores 
são mulheres (FELGAR, 2004). Desde a pesqui-
sa de Karsch (2004), realizada no início da 
década de 1990, há a constatação de que os 
cuidadores estão em casa, cuidando de seus 
familiares com dependência, sem quase 
nenhuma orientação e, em sua maioria, estão 
sozinhos nas tarefas de cuidado.

Segundo Cruz et al. (2010), Muniz et al. (2016) 

e Gutierrez, Fernandes e Mascarenhas (2017), 
dentre as dificuldades listadas por cuidado-
res estão os conflitos familiares, a cobrança 
da sociedade, o desconhecimento sobre pa-
tologias que acometem o doente e técnicas 
inerentes ao cuidado, falta de colaboração 
do paciente, falta de recursos econômicos, 
dentre outras contrariedades levantadas em 
relação ao mundo do cuidar. 

Felgar (2004) revelou que 39,6% dos cuidado-
res questionados em sua pesquisa informaram 
sensação de desamparo e relacionaram esse 
sentimento à doença do paciente. 

Em grande parte do mundo, as pessoas 
estão envelhecendo e, mesmo com todo o 
arcabouço de informações sobre a melhor 
maneira de manter a saúde por mais tempo 
ou a qualidade de vida, chega o momento 
em que precisamos ser cuidados por outras 
pessoas, as quais, em grande parte das cultu-
ras, são familiares ou amigos.

O cuidador assume, portanto, responsa-
bilidades de cuidados no domicílio em que 
seriam realizados pela equipe de saúde se 
a pessoa doente dependente de cuidado de 
longo prazo estivesse internada no hospi-
tal. Dessa forma, a atenção domiciliar como 
modelo assistencial possibilita que o cuidado 

seja realizado em espaço conhecido, com sig-
nificado afetivo para a pessoa doente e que, 
minimamente, preserva certa autonomia do 
doente (LACERDA, 2010).

Para Agich (2008, P. 32-33), a autonomia é “ir-
remediavelmente dependente do contexto”. 
O autor considera que para se tentar desen-
volver uma definição de autonomia deve-se 
tomar como ponto de partida uma análise 
ética e prática do cuidado de longo prazo, 
por considerar que a autonomia é um ideal 
cultural significativo. A autonomia está re-
lacionada à independência, o que se contra-
põe ao cuidado de longo prazo, pois a pessoa 
que depende desse tipo de cuidado sente-se 
vulnerável a essa condição de dependência, 
“vê-se como um fardo, como uma pessoa 
menos completa” (AGICH, 2008, P. 40).

Se refletirmos sobre nossa condição 
humana, daremos conta do quanto somos 
vulneráveis, dado que estamos frequente-
mente expostos a vários tipos de perigos: 
perigo de adoecer, ser agredido, fracas-
sar, morrer. Viver humanamente signi-
fica, portanto, viver na vulnerabilidade 
(ROSELLÓ, 2009).  Como diria um personagem 
de Guimarães Rosa (2001, P. 33), em frase an-
tológica do livro ‘Grande Sertão Veredas’: 
“viver é muito perigoso”.

Para Butler (2006), a vulnerabilidade é con-
dição própria de nosso estar no mundo, é 
uma vulnerabilidade original em relação ao 
outro. Para Roselló (2009), a vulnerabilidade 
significa fragilidade, precariedade e a expe-
rimentamos pessoal e coletivamente.

Uma possibilidade de organização de 
serviço de saúde que colabora para preservar 
a autonomia da pessoa dependente de cuidado 
de longo prazo e vivencia de perto a vulnerabi-
lidade humana é a atenção domiciliar.

No Brasil, a atenção domiciliar integra, 
desde agosto de 2011, a Rede de Urgência e 
Emergência (RUE) sob o título ‘Programa 
Melhor em Casa’ e, atualmente, é regula-
mentado pela Portaria GM/MS nº 825 de 25 
de Abril de 2016. No referido programa, a 
atenção domiciliar é considerada uma 
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modalidade de atenção à saúde integrada às 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), com ações 
de prevenção, tratamento de doenças, reabi-
litação, paliação e promoção à saúde, presta-
das em domicílio. (BRASIL, 2016, P. 33). 

É desenvolvido por meio do Serviço 
de Atenção Domiciliar (SAD) e compos-
to por Equipes Multidisciplinares de 
Atenção Domiciliar (Emad) e Equipes 
Multidisciplinares de Apoio (Emap). O pro-
grama entende como 

cuidador pessoa(s), com ou sem vínculo fa-
miliar com o usuário, apta(s) para auxiliá-lo 
em suas necessidades e atividades da vida 
cotidiana e dependendo da condição fun-
cional e clínica do usuário, deverá(ão) es-
tar presente(s) no atendimento domiciliar. 
(BRASIL, 2016, P. 33). 

Como critérios de admissão no SAD, a 
pessoa doente deve estar acamada, neces-
sitar de assistência, no mínimo, uma vez 
por semana e ter um cuidador responsável 
diuturnamente. 

O Programa Melhor em Casa organi-
za a assistência domiciliar em três níveis: 
Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1) para pa-
cientes crônicos de baixa complexidade, que 
deveriam ser seguidos uma vez ao mês por 
profissionais das unidades básicas da Rede 
de Atenção Básica (RAB); AD2 para pacien-
tes de média complexidade, necessitando 
acompanhamento semanal do SAD; e AD3 
para pacientes com maior complexidade e 
necessidades, recebendo assistência do SAD 
com maior frequência (BRASIL, 2016).

As visitas domiciliares realizadas pelo 
SAD pretendem avaliar o grau de dependên-
cia do paciente e a capacidade do cuidador 
para o cuidado necessário, condições preli-
minares para a admissão no programa, bem 
como têm como atribuição acompanhar a 
pessoa dependente de cuidados de longo 
prazo até alcançar a alta do programa por 
cura, por internação hospitalar ou por morte.

Os profissionais dos serviços de atenção 
domiciliar encontram, com certa frequência, 
pessoas em situação de vulnerabilidade, que, 
muitas vezes, não têm consciência de que 
estão sendo negligenciadas ou violentadas 
por outros. São pessoas, na maioria idosas, 
vivendo realidades que demandam ações de 
intervenção do serviço social e, por vezes, 
ação da justiça para proteger seus direitos 
humanos fundamentais. 

Para atender às necessidades advindas prin-
cipalmente da população idosa, em países de-
senvolvidos, vê-se, além dos serviços de saúde 
domiciliares (HOME CARE), a existência de serviços 
de apoio sociais no domicílio, os quais oferecem 
uma gama de serviços tais como fornecimento 
de refeições, realização de limpeza, serviço de 
compras delivery, auxílio para banho; respite 
care, i.e., cuidador para cobrir o período de 
folga do cuidador principal; serviço de enfer-
magem; monitoramento à distância; dentre 
outros (GENET, 2011).

Outra inovação em serviços domiciliares e 
que envolve a saúde e o serviço social foi feita 
no Japão e se baseia em um sistema de banco 
de horas no qual pessoas voluntárias ganham 
‘créditos de tempo’ para cuidar de pessoas 
idosas em sua comunidade. Os voluntários 
podem usar os créditos para comprar servi-
ços similares para eles mesmos, mais tarde 
na vida ou no presente, para seus parentes 
idosos e frágeis que moram em outra cidade 
distante, ou, ainda, para outras pessoas que 
precisam (HAYASHI, 2011).

Nesta pesquisa, o objetivo foi o de com-
preender o processo de cuidado desenvolvi-
do por um SAD de um município de médio 
porte do estado de São Paulo em que se ve-
rificaram as relações do SAD com os demais 
serviços da RAS. Mais especificamente, ana-
lisaram-se as relações entre os serviços que 
compõem a RUE com os hospitais, Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA), Pronto 
Socorros e a RAB.

E, além das questões de organização e 
planejamento da assistência domiciliar no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
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ressaltou-se, na pesquisa, o encontro com 
os doentes, usuários do SAD, bem como 
a experiência do cuidar assumido por 
familiares-cuidadores. 

Assim, o objetivo deste artigo é eviden-
ciar experiências do cuidar e ser cuidado e 
apresentar a visão de cuidadores familiares 
sobre um SAD.

Percurso metodológico

Esta pesquisa é um estudo de caso de um SAD 
de município de médio porte no estado de São 
Paulo, com população estimada para 2015 de 
233.249 habitantes e área territorial de 1.136.907 
km² (SEADE, 2017). Omitiu-se o nome do mu-
nicípio para preservar a identidade dos profis-
sionais envolvidos na pesquisa e adotou-se a 
letra ‘N’ como referência ao município. 

O serviço de assistência domiciliar no muni-
cípio N iniciou suas atividades em 1997 como 
Programa de Internação Domiciliar (PID). 
Em meados de 2002, passou a ser chamado de 
Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) 
sendo, em final de 2012, habilitado como SAD 
do ‘Programa Melhor em Casa’, com duas 
Emad e uma Emap habilitadas, que dividem o 
território municipal em duas grandes regiões.

Neste estudo qualitativo, adotou-se um 
‘ethos cartográfico’ em todo o caminho da 
pesquisa. Na cartografia, os dados são pro-
duzidos a partir da observação das ações do 
cotidiano, do acompanhamento de processos 
de trabalho e das relações interpessoais que 
estão envolvidas na produção do cuidado. 
Esse relacionamento entre o pesquisador ou 
o cartógrafo e os sujeitos do estudo produz, 
segundo Melucci (2005, P. 329), “modificações 
no campo”, que são intervenções que “pro-
vocam transformações cognitivas devidas à 
circulação das ideias que ela introduz”.

Este artigo relata cenas registradas 
durante visitas domiciliares realizadas pelos 
profissionais do SAD e transcrições de gra-
vações das entrevistas com cinco cuidadoras 
de pacientes assistidos pelo serviço.

O trabalho de campo ocorreu no período 
de 15.1.2015 a 6.8.2015, uma vez por semana, 
oito horas por dia, e as cenas vivenciadas 
no campo foram registradas em diários de 
campo em forma de narrativas, resultando 
no material empírico do estudo.  

Para seleção das cuidadoras a serem en-
trevistadas, adotaram-se as planilhas que 
consolidam as informações de todos os 
pacientes atendidos pelo SAD, nas quais 
constam os nomes dos pacientes e cuida-
dores, endereços e telefones para contato. 
Selecionaram-se cuidadores de dez pacien-
tes com diferentes patologias e graus de de-
pendência e admitidos no SAD por períodos 
que variavam entre um mês e cinco anos. 
Após contato telefônico com os cuidadores 
desses pacientes, cinco cuidadoras aceita-
ram conceder uma entrevista, as quais foram 
agendadas em dias e horários distintos. 

As entrevistas com as cuidadoras foram 
realizadas com a intenção de conhecer a 
visão sobre o SAD e suas vivências. Nessas 
entrevistas, valorizaram-se as experiências 
de vida narradas pelas cuidadoras no pro-
cesso do cuidado, tomando como referência 
três diretrizes: 

A entrevista visa não à fala ‘sobre’ a experiên-
cia e sim a experiência ‘na’ fala; a entrevista 
intervém na abertura à experiência do proces-
so do dizer; a entrevista busca a pluralidade 
de vozes. (TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2013, P. 304). 

Solicitou-se a cada cuidadora que falasse 
sobre como havia conhecido o SAD; o tempo 
de espera para receber a primeira visita em 
casa; a frequência das visitas; a avaliação 
sobre o SAD; além de sugestões para melhora 
do atendimento. Também, considerou-se 
importante conhecer se as cuidadoras têm 
algum tempo livre para descanso e lazer e 
quais os impactos da atividade em suas vidas.

Ao final das entrevistas, a experiência 
de cada cuidadora iluminava aspectos 
sobre a atenção domiciliar considerados 
muito importantes para complementar e 
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enriquecer as observações no acompanha-
mento das equipes.

Como estratégia de análise dos dados, a pri-
meira aproximação foi a definição de Planos 
de Corte, para uma primeira sistematização 
do material empírico. Nesse sentido, realizou-
-se leitura extensiva das cenas registradas e das 
transcrições das gravações das entrevistas.

À medida que se efetuava a leitura dos 
diários de campo e da transcrição das entrevis-
tas, ia-se definindo certos Planos de Corte, que 
correspondiam, em boa medida, aos aspectos 
presentes nas recomendações e diretrizes da 
Política de Atenção Domiciliar, tendo como ba-
lizador os objetivos propostos na pesquisa. 

Dessas opções, resultaram quatro Planos 
de Corte: (i) A moldura da gestão municipal 
e os limites da gerência; (ii) A produção da 
equipe; (iii) O binômio paciente-cuidador; e 
(iv) O SAD nas redes de atenção. 

Esse movimento de leitura, inúme-
ras vezes efetuado, que recortava cenas e 
falas dos entrevistados e as colocavam em 
‘caixas’ do tipo pastas-arquivo, organizadas 
no processador de texto Word®, correspon-
deram aos Planos de Corte, resultando na 
primeira aproximação analítica do empíri-
co. Dos Planos de Corte apresentados neste 
artigo, interessa aprofundar o ‘binômio 
paciente-cuidador’. 

Na segunda aproximação analítica, evi-
denciaram-se Planos de Visibilidade mais 
expressivos dentro dos Planos de Corte. 

Os Planos de Visibilidade resultam da 
análise de cenas registradas que guardam 
alguma relação entre si, e que, quando conec-
tadas, vão revelando elementos importantes 
do cotidiano do trabalho da equipe nem 
sempre visíveis quando ‘olhados de fora’. Os 
‘Planos’ vão adquirindo visibilidade a partir 
de ‘conexões de cenas’ que mostram as rela-
ções inter-humanas e suas intensidades, que, 
ao final, resultam no cuidado em saúde ou 
nas relações internas à equipe ou à família. 

Para o Plano de Corte ‘O binômio pacien-
te-cuidador’, identificaram-se os Planos 
de Visibilidade: (i) ‘O universo da perda da 

autonomia: o acamado’, apresentando o en-
contro com a vulnerabilidade humana e a re-
alidade da perda da autonomia das pessoas 
acamadas; (ii) ‘O universo do cuidador’, no 
qual se vê a experiência das pessoas que 
cuidam de outras; e (iii) ‘O ponto de vista do 
cuidador’, que apresenta a voz dos cuidado-
res dos pacientes usuários do SAD, possibili-
tando conhecer o que pensam desse serviço 
e da rede de serviços de saúde, bem como o 
impacto do ato de cuidar em suas vidas.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), sob número do 
CAAE 39179014.0.0000.5505 e parecer nº 
907.048 de 16/12/2014, atendendo às exi-
gências da Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. Os participantes da pes-
quisa, ao serem convidados, receberam uma 
primeira explicação sobre os procedimentos 
da pesquisa e, em seguida, procederam à 
leitura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Após a concordância 
em participar, assinaram duas vias do Termo, 
permanecendo a primeira via com a pesqui-
sadora e a segunda via com o participante.

Ressalta-se que os nomes usados na descri-
ção das cenas para as cuidadoras e pacientes são 
fictícios para que se preserve sua identidade.

Resultados e discussão

No Plano de Visibilidade (i) ‘O universo da 
perda de autonomia: o acamado’, diferentes 
realidades sociais e humanas estão presentes 
enfrentando o mesmo problema – a doença, 
que exige cuidado de longo prazo. As cenas 
registradas revelam o encontro da equipe 
do SAD com a vulnerabilidade humana em 
algumas situações-limite vivenciadas por 
pessoas, na maioria idosas, dependentes de 
cuidados de longo prazo acarretados por 
doenças crônicas e degenerativas. 

As cenas escolhidas para compor esse 
Plano de Visibilidade são exemplos de vários 
tipos de vulnerabilidades percebidas nos 
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diversos contextos de enfermidade. 
No caso relatado a seguir, a paciente tem 

permanecido sozinha em sua casa, mesmo 
precisando de ajuda para fazer um curativo, 
dentre outras demandas. O SAD a admitiu 
porque uma sobrinha referiu ser sua cuidado-
ra e a intenção era encontrar essa ‘cuidadora’ 
para conscientizá-la de que a paciente não 
pode permanecer sozinha, além de levantar 
possibilidades para resolução dessa situação.

Fomos à casa de D. Rita, 84 anos; mora sozinha 
e tem úlcera varicosa no membro inferior direi-
to, que limita seus movimentos por permanecer 
com a perna enfaixada. A ferida é extensa e com 
secreção purulenta. A auxiliar de enfermagem 
(D) e a Enfa. (H) fazem o curativo. A senho-
ra Rita está repetitiva na conversa e esquecida 
dos momentos atuais. Na casa tem um senhor 
que está cortando o mato no quintal; ele é um 
vizinho. A sobrinha não compareceu ao encontro 
marcado previamente pela assistente social (R). 
Surge, passando em frente à casa, uma senhora 
conhecida de D. Rita, que entra na casa e, após 
entender quem somos, fornece um número de 
telefone para (R), que é de uma outra sobrinha 
de D. Rita.  (R) tentou contato por celular com 
essa sobrinha, que desligou o telefone no meio 
do assunto. (R) conversa com D. Rita com calma, 
tentando explicar que ela não pode ficar sozinha 
em casa e precisa de alguém para fazer curativo 
e cuidar dela. Durante a conversa, fica sabendo 
que D. Rita ‘ajuda’ com dinheiro à sobrinha ins-
crita como cuidadora.  A equipe vai conhecer as 
condições de vida da paciente e constata que, 
na cozinha, só há arroz, feijão e farinha de mi-
lho para comer; há muitas batatas podres numa 
fruteira e a geladeira está vazia. No tanque, ha-
via várias faixas-crepe para lavar e roupas sujas. 
Aquela conhecida que havia entrado para falar 
conosco se comprometeu a fazer o almoço na-
quela manhã para D. Rita e ver se, na Pastoral da 
Saúde, alguém poderia vir diariamente trocar o 
curativo. Despedimo-nos. [A cena foi registrada 
em 15.1.2015].

Na situação vivenciada, há clara negli-

gência de cuidados, solidão e exploração fi-
nanceira, ou seja, vulnerabilidades de ordem 
ética, social e cultural. 

A vulnerabilidade ética, do ponto de vista 
filosófico, refere-se ao dever moral de pro-
teger o sujeito mais frágil e depreciável. Na 
concepção de Lévinas citado por Roselló 
(2009, P. 63), “sofrer por outro é tê-lo ao cuidado, 
apoiá-lo, estar em seu lugar, consumir-se por 
ele”. A vulnerabilidade social se apresen-
ta pelo isolamento, desproteção; no caso, 
a idosa também era explorada economica-
mente. A vulnerabilidade cultural refere-se à 
ignorância e ao desconhecimento sobre um 
determinado saber, no caso, a doença, suas 
implicações e cuidados. 

Uma possibilidade de resposta para 
melhor acompanhamento da população vul-
nerável é o modelo da Estratégia Saúde da 
Família (ESF), que aumenta a cobertura nos 
municípios brasileiros, pois essas unidades 
de saúde estão mais próximas da popula-
ção devido ao seu modelo de atenção (BRASIL, 

2017). Outra possibilidade que colabora na 
diminuição das vulnerabilidades é a cons-
cientização social quanto ao Estatuto do 
Idoso, publicado na forma da Lei nº 10.741 de 
1.10.2003, que regula os direitos das pessoas 
com idade a partir de 60 anos (BRASIL, 2003). 
É uma legislação protetora, que avançou 
em aplicação desde sua publicação, embora 
ainda esteja longe de ser efetiva, porque 
precisa de maior divulgação na sociedade e 
maior mobilização social para forçar mudan-
ças necessárias e investimentos em projetos 
sociais de transformação.

Na próxima cena, presencia-se um ‘grito 
de socorro’ com um pedido de assistência de 
enfermagem diuturno no domicílio. 

Chegamos à casa de Carlos, portador de Esclero-
se Lateral Amiotrófica (ELA), para uma avaliação 
socioeconômica. Trata-se de processo que trami-
tou no Ministério Público e resultou em liminar 
favorável à família, determinando à Secretaria 
Municipal de Saúde o fornecimento de assistên-
cia de enfermagem no domicílio diuturnamente. 
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A Assistente Social do SAD foi fazer uma ava-
liação social determinada pela assessoria jurídica 
da Secretaria de Saúde. 

A ação foi solicitada pela esposa e cuidadora que 
alega não ter mais condições físicas e psicoló-
gicas de cuidar de Carlos, pois são oito anos de 
dedicação. 

Carlos é um homem jovem, em torno de 45 anos, 
está deitado em uma cama hospitalar em um 
quarto escuro, pois não queria luz. Está emagre-
cido e com sinais de paralização dos membros in-
feriores. A casa, herança dos pais, é simples e ao 
lado funciona um salão de cabeleireiro, onde sua 
irmã trabalha. Até uma semana antes da visita, 
o paciente estava morando em seu apartamen-
to, mas, devido à dificuldade de transportá-lo ao 
banheiro, a família resolveu montar um quarto 
na casa dos pais, por ter mais espaço e a porta 
do banheiro ser mais larga, permitindo que uma 
cadeira de banho passe por ela. 

Percebe-se muito sofrimento, muitas privações 
provocadas pela doença do paciente; a esposa 
está visivelmente desgastada e deprimida. À 
medida que respondia ao questionário social, 
percebíamos que era mesmo a única saída que 
essa mulher poderia enxergar, principalmente 
por viver sob um rígido controle econômico, con-
tando apenas com uma pensão e a ajuda da filha 
adolescente, que trabalha de dia e estuda à noite. 
Ainda assim, pagam um plano da Unimed para 
garantir a fisioterapia de Carlos duas vezes por 
semana.  O restante, ela recorre ao SUS na UBS, 
onde pega fraldas e medicamentos.

A assistente social (R), após escutar as deman-
das e motivos da cuidadora, explicou que a de-
terminação da liminar talvez demore para ser 
cumprida pela falta de funcionários na prefeitura, 
mas não descartou a possibilidade de o Estado 
enviar algum funcionário para fazer cumprir a 
determinação judicial. Despedimo-nos e ficamos 
desoladas com a situação. [A cena foi registra-
da em 15.1.2015].

Como em tantos outros casos, a falta de 
apoio do setor saúde sobrecarrega a família 
em relação ao cuidado. Muitos processos ju-
diciais ocorrem devido ao desespero familiar 
com a falta de efetivo apoio aos cuidadores, 
pois não há serviços de apoio social domici-
liar, como os identificados por Genet (2011). 

A possibilidade de outras formas de 
atenção domiciliar, com cuidadores man-
tidos por impostos ou com participação 
voluntária, é uma experiência que tem sido 
usada em vários países desenvolvidos, como 
Japão e Inglaterra (HAYASHI, 2011). 

Aqui também surge a questão dos arranjos 
organizados pela população para conseguir o 
atendimento às necessidades de saúde, como 
uso do sistema de saúde complementar para 
fisioterapia e médico da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para outras demandas, confi-
gurando os ‘mapas de cuidado’ de Cecílio, 
Carapinheiro e Andreazza (2014).  

Durante aquela visita, a cuidadora descre-
veu o comportamento de irritação e sofri-
mento do paciente com a situação de doença, 
provocando uma sensação de impotência. 
Pergunta-se o que passa na cabeça de uma 
pessoa que há oito anos está enfrentando a 
evolução de uma doença crônica.

A tomada de consciência do ‘estar doente’, 
segundo Caretta e Petrini (1998), vai acon-
tecendo de acordo com as limitações que 
surgem durante o processo de doença, e essa 
conscientização é dolorosa, não só fisica-
mente, pela perda de capacidades funcionais, 
pois é acompanhada por uma dor complexa 
e profunda que surge pela consciência cres-
cente de sua condição, como magistralmente 
descrito por León Tosltói em uma de suas 
novelas mais conhecidas, ‘A morte de Ivan 
Ilitch’, escrita em 1886, e que foi analisada 
por Cecílio (2009).  

É a dor de uma pessoa que, de certo ponto 
da vida, deve suspender suas expectativas no 
futuro e enfrentar a realidade do sofrimen-
to, que é carregada pelo medo da doença e 
sua evolução, medo pelo futuro da família, 
preocupação com o peso econômico para a 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1116-1129, OUT-DEZ 2017

Sobre o cuidar e o ser cuidado na atenção domiciliar 1123

família, enfim, são muitos sofrimentos que 
precisam ser trabalhados interiormente pelo 
doente. Cada pessoa, então, dá um significa-
do para a sua doença (CARETTA; PETRINI, 1998).

Diante dos significados que a pessoa 
doente adota para a doença, ela usa determi-
nados comportamentos como mecanismos 
de defesa para enfrentá-la. Segundo Caretta 
e Petrini (1998), podem ser comportamentos 
de negação da doença; dissimulação; divisão, 
quando ora concorda com o fato, ora discor-
da; projeção, que atribui a doença a outras 
coisas, como remédios etc.; regressão, que 
infantiliza; complacência, que faz tornar-se 
vítima; submissão, que faz tornar-se extre-
mamente obediente às condutas médicas; 
racionalização, que permite se adaptar à 
realidade; e depressão. Esses comportamen-
tos podem se atenuar diante da melhora do 
quadro da doença até desaparecer, quando 
há a cura. 

Além disso, para as pessoas que estão próxi-
mas da morte, o estado emocional pode variar 
progressivamente, alternando entre o medo e a 
esperança, estados de negação da doença, raiva, 
negociação com os médicos ou familiares, de-
pressão e aceitação (CARETTA; PETRINI, 1998). 

Na cena seguinte, depara-se com outro 
modo de encarar o sofrimento da dependên-
cia total:

Chegamos noutra casa, um local bem desgasta-
do e sujo. Quem nos atende ao portão é Ivo, que, 
depois, entendi que é o marido e cuidador da pa-
ciente Luíza. Entramos numa casa escura e muito 
desorganizada. Subimos uma escada estreita e 
chegamos a um quarto isolado. Lá encontramos 
Luíza, 42 anos, deitada em uma cama hospita-
lar, muito emagrecida, com sonda nasoenteral 
para alimentação, com os olhos semiabertos e 
dispneica, com um pouco de secreção pulmonar. 
Ivo conta que foi à Santa Casa e o médico disse 
que talvez Luíza precise de traqueostomia, mas 
o cuidador demonstra seu conhecimento sobre a 
técnica e sabe que o caso de Luiza é irreversível 
e ele quer evitar. Também fala para o Dr. (K) so-
bre a gastrostomia que deverá ser feita na Santa 

Casa e que está aguardando o agendamento pela 
equipe. Ele está animado, porque sabe que esse 
recurso pode melhorar a condição de nutrição 
de Luíza. Ivo conta que está limpando os olhos 
de Luíza, que agora não enxerga, mas acha que 
ela ainda vê vultos. Conforme ele vai contando 
vai falando com ela também: - Não é Luíza?! 
Conta que o refluxo gástrico melhorou com o 
uso de Domperidona, que usou aumentando a 
dose, também, para resolver a distensão abdo-
minal e constipação intestinal. Diz: - Ela evacuou 
um monte, que eu até fiquei feliz! [Risos]. [...]. 
Pergunto há quanto tempo Luíza adoeceu e ele 
responde: - Faz nove anos que ela começou com 
umas dores no joelho, foi ao ortopedista, fez 
exames, não deu nada. Depois foi piorando, foi 
ao neurologista, fez tomografia e daí para frente 
começou a ter a mobilidade comprometida e há 
três anos está acamada. Conta ainda que a doen-
ça está presente na família dela. [...] Ao sairmos 
do quarto e descermos a escada, encontramos 
uma das filhas, a mais velha; estava na cozinha 
lavando louça. Uma jovem bonita que lembrava 
muito a mãe. Pensei que Luíza deveria ter sido 
uma jovem muito bela antes de adoecer. [A cena 
foi registrada em 6.4.2015].

Quando se conheceu essa família, impres-
sionou a forma como o marido cuidador se 
relacionava com sua esposa. O cuidador se 
comunicava todo o tempo com a paciente, 
afásica, fazendo a ligação com o médico e a 
equipe de enfermagem com uma alegria que 
era contagiante.

Na situação narrada, o relacionamento 
entre o marido cuidador e a esposa doente e 
completamente dependente, revelava a exis-
tência de uma autonomia preservada em sua 
dignidade e integridade humana, princípios 
que fazem parte também da autonomia, con-
forme Agich (2008, P. 32, GRIFO NOSSO):

A autonomia é considerada equivalente à 
liberdade, seja ela positiva ou negativa, no 
sentido de Isaiah Berlin (1969, P. 118-172), ao au-
togoverno, à autodeterminação, à liberdade 
da vontade, ‘à dignidade, à integridade’, à 
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individualidade, à independência, à responsa-
bilidade e ao autoconhecimento [...].  

De fato, a doença, considerando o senso 
comum, retira a liberdade da pessoa, retira 
sua autonomia, limita suas realizações e, 
sobretudo, quando há dor, leva à percepção 
da fragilidade implícita no ser humano. Essa 
vivência nos amedronta naturalmente com a 
evolução do envelhecimento, mas está pre-
sente em todo o curso da vida. 

Nesse sentido, vendo a experiência de Ivo 
e Luíza, observa-se que o processo da doença 
é enfrentado de forma mais leve quando 
a pessoa doente se sente acompanhada e 
considerada por um cuidador que expressa 
carinho, respeito e proximidade, atitudes 
tanto do cuidador como do doente quando 
aceitam o sofrimento e enfrentam a dor com 
um sentido. E essa postura pode lhes dar 
maior liberdade interior.

Segundo Viktor Frankl (1999, P. 76): 

Em última análise, viver não significa outra 
coisa que arcar com a responsabilidade de 
responder adequadamente às perguntas da 
vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas 
pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento 
da exigência do momento.

Compartilha-se a visão de Frankl (1999), 
porque ela é bastante concreta; a exigência 
do momento a que ele se refere vem acom-
panhada de um sentido da existência que é 
singular para cada pessoa. Assim, nenhum 
destino pode ser comparado com outro, não 
se repete, porque a cada experiência se deve 
dar uma resposta.

Continua-se com o pensamento de Frankl 
(1999, P. 77) para entrar na dinâmica do sentido 
do sofrimento, que, às vezes, não faz sentido 
para quem está de fora.

Quando um homem descobre que seu desti-
no lhe reservou um sofrimento, tem que ver 
neste sofrimento também uma tarefa sua, 
única e original. Mesmo diante do sofrimento, 

a pessoa precisa conquistar a consciência de 
que ela é única e exclusiva em todo o cosmo 
dentro deste destino sofrido. Ninguém pode 
assumir dela o destino e, ninguém pode subs-
tituir a pessoa no sofrimento. Mas na manei-
ra como ela própria suporta este sofrimento 
está também a possibilidade de uma realiza-
ção única e singular.

Mesmo com essa proposição diante da 
vida, é muito importante que haja um apoio 
social que dê o suporte necessário para o en-
frentamento dos momentos mais difíceis. 

No Plano de Visibilidade (ii) ‘O universo 
do Cuidador’, viu-se que, na maioria das fa-
mílias, o cuidado é assumido por uma mulher 
– filha, esposa, mãe, irmã, sobrinha –, muitas 
vezes, sozinhas nessa atividade, gerando 
mudanças em vários aspectos da vida. Nesta 
pesquisa, 83% dos cuidadores são mulheres.

Fomos à casa de uma senhora idosa, D. Maria, 
80 anos, teve um AVC há oito anos e tem sérias 
sequelas. É cuidada por um de seus nove filhos, 
solteiro, em torno de 45 anos e não trabalha para 
cuidar da mãe. Preocupado com um prurido que 
surgiu no quadril de sua mãe, pede à Enfa. (H) 
que olhe o local, (H) que resolve pedir uma ava-
liação do médico da manhã. Pergunto ao cuida-
dor se alguém o ajuda na rotina e ele responde 
conformado que suas irmãs trabalham; por isso, 
não tem ajuda. Após a visita, já no carro, a au-
xiliar (D) comenta: - ‘É! Uma mãe cuida de dez 
filhos, mas dez filhos não cuidam de uma mãe!’ 
– fala indignada com a situação de o cuidador 
fazer sozinho o cuidado. [A cena foi registrada 
em 15.1.2015].

[...]

No grupo de cuidadores, ao final, aproximei-me 
de um senhor idoso e iniciei conversa. Era o Sr. 
Raul, cerca de 75 anos, cuidador de sua ex espo-
sa. Contou que os filhos não querem cuidar da 
mãe; no máximo levam-na de carro ao médico. 
Ele acha que os filhos agem assim porque ela 
sempre foi muito autoritária. Procurei ouvi-lo. 
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Contou sobre sua rotina, que dorme pouco à noi-
te, porque sua ex esposa acorda muitas vezes. Ela 
foi fumante a vida toda e agora depende de oxi-
gênio, dorme sentada e tosse muito. Ele levanta 
às 5 horas porque ela fica chamando para ajudá-
-la no banho e depois de dar o café da manhã, 
ele consegue cochilar um pouco [...]. [A cena foi 
registrada em 29.1.2015].

Nos dois casos narrados acima, o cuidado 
é realizado por homens, o que não é comum. 
Assim como outros cuidadores, eles enfren-
tam certo isolamento ou solidão em relação 
às tarefas do cuidado e parecem confor-
mados com a situação, como se fosse uma 
missão a ser cumprida.

Outro aspecto identificado em uma das 
cenas é a realidade que muitas pessoas 
idosas estão sob o cuidado de outras pessoas 
idosas, como visto em várias outras cenas. 
Assim como em vários outros países desen-
volvidos, nossa população está envelhecen-
do rapidamente. 

Nesse sentido, cita-se o exemplo do Japão, 
que, por ter uma grande população idosa, de-
parou-se com o problema do cuidado de longo 
prazo. A cobertura dos serviços de saúde era 
feita pelo sistema de seguro-saúde, mas não 
atendia a todas as demandas das famílias cui-
dadoras. Assim, inovaram com um sistema de 
socialização do cuidado, criando uma rede de 
ajuda mútua para suplementar o LTCI (Long 
Term Care Insurance) (HAYASHI, 2011).

Entende-se que a realidade exigirá a 
tomada de novos caminhos, com a adoção de 
modelos de serviços de apoio social inovado-
res que servirão às diversas concepções de 
atenção domiciliar.

Segue-se com mais uma experiência:

É! Às vezes, o nosso limite não é tanto físico, mas 
psicológico, de estar ali e não poder fazer nada. 
De ouvir o gemido, o grito e não poder ajudar! Às 
vezes, a única coisa que podemos fazer é mandar 
uma mensagem lá pra cima, só Deus! [...]

A gente está andando, mexendo, pegando as 

coisas! Ele não! Está parado, sem se mexer! Esse 
é o meu maior sofrimento! [...]. [A cena foi re-
gistrada em 2.4.2015].

Na narrativa acima, a cuidadora levanta 
dois aspectos. O primeiro é a experiência 
inexplicável do sofrimento, que alterou o 
itinerário da vida pessoal e familiar, que a 
faz reconhecer a vulnerabilidade do marido 
doente e dar um sentido metafísico ao sofri-
mento, ou seja, busca na fé em Deus a força 
para se sustentar e sustentar o seu doente.

O segundo aspecto envolve a alteridade, a 
dimensão interpessoal, que coloca o centro 
da vida não no Eu, mas no Tu. Assim, as 
ações, os pensamentos estão fora da pessoa, 
que vive a abertura radical ao outro. Indica 
que “cuidar de alguém é, portanto, não 
somente estar fisicamente com alguém, mas 
ser-com-ele, no sentido mais existencial do 
termo” (ROSELLÓ, 2009, P. 136). 

A vivência da alteridade como ‘ethos’ do 
cuidar faz parte de um cuidado ideal a todo 
ser humano e é a atitude esperada de um cui-
dador, dos profissionais da saúde e da comu-
nidade justamente porque está implícito um 
cuidar singular, único. 

Mas, ao se vivenciar esse encontro com 
a cuidadora, também se nota em sua fala a 
sua solidão no processo de cuidar, bem como 
nas cenas narradas do encontro com outros 
cuidadores.

Novamente, aparece esse sentimento de iso-
lamento, sensação de estar só na luta diária e, 
justamente por isso, a colaboração efetiva e real 
entre as pessoas da comunidade, como voluntá-
rios, profissionais da saúde, familiares é funda-
mental nesse processo do cuidar. 

Finaliza-se com o Plano de Visibilidade (iii) 
– ‘O ponto de vista do cuidador’, no qual emerge 
a voz dos cuidadores dos pacientes usuários do 
SAD por meio das entrevistas, possibilitando 
conhecer o que pensam do serviço e da rede de 
serviços de saúde, como também do impacto do 
ato de cuidar em suas vidas.

Quanto ao tempo de espera para o atendi-
mento no domicílio, as cuidadoras relataram:
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Não demorou nada, acho que nem uma sema-
na! Não demorou nada, nada, eles já foram! Fo-
ram uma médica e três enfermeiras! [Transcri-
ção de entrevista com a cuidadora Gina em 
23.6.2015].

[...]

 Porque ela [a paciente] tem o médico que 
atende [particular], mas para chamar em casa 
é caro!  Aí eu fui lá numa quarta, e na sexta fei-
ra já vieram! [...] eles vieram duas vezes com o 
médico e depois de mais de um mês que veio a 
fisioterapeuta. [Transcrição de entrevista com 
a cuidadora Rosa em 9.10.2015].

Nos relatos sobre o tempo de espera entre 
a solicitação e a primeira visita do SAD, é 
visível que as equipes procuraram viabilizar 
os atendimentos com celeridade. Ressalta-se 
a divisão das equipes entre os diferentes pro-
fissionais, sendo mais frequente a atuação da 
equipe de enfermagem com o médico ou a 
atuação isolada da equipe de enfermagem, 
assim como as fisioterapeutas, que frequen-
temente atuam em uma visita secundária. De 
certa maneira, esse modo de operar indica 
não um trabalho em equipe, mas um traba-
lho por especialidade, podendo acarretar 
em resposta inadequada às necessidades de 
saúde da população alvo. 

Outra questão surgida em uma das falas 
se relaciona à composição de ‘mapas de 
cuidado’, conforme evidenciado por Cecílio, 
Carapinheiro e Andreazza (2014), quando há a 
constatação que a visita de um médico parti-
cular é economicamente inviável e a maneira 
de resolver o problema é acionando o SAD, 
que é um serviço do SUS. 

Em relação à qualidade da assistência, as 
cuidadoras têm opiniões diversas:

Rosa: Olha! Eu vou te falar da equipe, do médi-
co, das enfermeiras; achei excelente o atendi-
mento. Mas da fisioterapeuta eu não sei. Ah! eu 
achei meio fraca, não sei porque demorou muito 
para vir! Ah! Ela estava afastada! [...] mas se eu 

tivesse ficado esperando, se eu não tivesse a ini-
ciativa de pagar [fisioterapeuta], talvez minha 
mãe não estivesse andando ainda! Não é? Porque 
essa outra que eu paguei, ela vinha com a bola, 
sabe, e a da Prefeitura não! Era bem assim! Bem 
fraquinha! [...] O médico e as enfermeiras uma 
graça! Isso foi 10! [...]. [Transcrição de entrevis-
ta com a cuidadora Rosa em 9.10.2015].

Na narrativa, há fortes críticas em relação 
ao serviço de fisioterapia e valorização 
da atuação das equipes de enfermagem e 
médica. Parece que a qualidade é avaliada 
observando-se o empenho técnico, o rela-
cionamento interpessoal, o uso de materiais 
apropriados e o fornecimento de materiais 
de consumo, pontos que influenciam as con-
dições de cuidado, evolução clínica do pa-
ciente e estabelecimento de vínculos. 

Os gastos com materiais, dietas e medi-
camentos são altos, um peso no orçamento 
familiar, tornando imperativa a procura por 
recursos oferecidos pelo sistema de saúde 
de forma gratuita, além da necessidade de 
criatividade e das informações de vários 
profissionais para suprimento das demandas 
geradas durante o processo de doença. 

Sobre a possibilidade de descanso ou de 
lazer para promoção da saúde física e mental, 
as cuidadoras ressaltaram suas dificuldades 
para sair de casa e ter um tempo para ‘respirar’. 

Considerações finais

Na investigação, emergiu com muita força 
a vivência da vulnerabilidade humana em 
diferentes perspectivas e o sentido que cada 
família dá ao sofrimento vivido pelo familiar 
dependente de cuidado de longo prazo. 

Tornou-se evidente a solidão do cuidador no 
cuidado, ressaltando a necessidade de se pensar 
em outros serviços de apoio ao cuidador, com 
diferentes arranjos sociais, bem como o valor 
que tem o grupo de cuidadores como espaço de 
intervenção e acompanhamento da saúde física 
e mental do cuidador.
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Foi possível ‘ouvir’ o que os cuidadores 
pensam do SAD, trazendo seus elogios e críti-
cas, ressaltando a necessidade de a equipe mul-
tiprofissional realizar maior número de visitas 
durante o mês ao mesmo paciente; trabalhar de 
forma integrada, principalmente em visitas de 
avaliação; construir um plano individualizado 
de cuidados e melhorar a formação dos profis-
sionais de saúde que trabalham nesse espaço de 
cuidado, que é o domicílio. 

A percepção que o leigo cuidador tem da 
inabilidade ou insuficiência do profissional 
o impulsiona a procurar outros profissio-
nais que possam resolver as necessidades 
de saúde identificadas, o que confirma que 
as pessoas compõem seus mapas de cuidado 
com serviços públicos e privados usando 
a criatividade para resolver as falhas do 
sistema de saúde.

Encontraram-se pessoas que, ao negli-
genciar o cuidado, não poderiam assumir o 
papel de cuidadores, principalmente idosos 
cuidando de idosos, incorrendo em pro-
blemas éticos, humanos e sociais a serem 
administrados pelo SAD. Nesses encontros 

com os cuidadores, presenciou-se a atuação 
dinâmica e atenciosa das equipes do SAD, 
permeadas pelo diálogo e orientações aos 
cuidadores e pacientes.

Do encontro com os cuidadores, persisti-
ram as inquietações para diminuir sua carga 
de trabalho e a solidão no trabalho de cuidar. 

É preciso avançar na atenção domiciliar 
por meio da criação de serviços de apoio 
social voltados a atender principalmente a 
população idosa com algum grau de depen-
dência por doença crônica, de forma a cola-
borar para manutenção da autonomia dessas 
pessoas portadoras de dependência, bem 
como da saúde do cuidador.
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RESUMO Este estudo qualitativo teve como objetivos conhecer as ações dirigidas às Pessoas 
em Situação de Rua que apresentam transtorno mental, desenvolvidas por dois serviços da 
Rede de Atenção Psicossocial da Sé; identificar obstáculos e pontos de força presentes no co-
tidiano de trabalho; e conhecer a opinião dos usuários sobre o cuidado recebido. A maioria 
das ações oferecidas pelos serviços encontra-se alinhada às diretrizes das políticas públicas, 
considera as características da população e busca responder às suas necessidades. O vínculo 
entre profissionais e usuários foi compreendido como essencial, mas há sobrecarga e risco de 
adoecimento dos profissionais.

PALAVRAS-CHAVE Pessoas em Situação de Rua. Saúde. Colaboração intersetorial. Serviços de 
saúde mental.

ABSTRACT This qualitative study aimed to know the actions focusing on Homeless People that 
present mental disorders, developed by two services of the Network of Psychosocial Attention 
of Sé; identify obstacles and points of strength present in the daily work; and known the opinion 
of the users about the care received. Most of the actions offered by the services are in line with 
public policies guidelines, consider the characteristics of the population and seek to respond to 
their needs. The bond between professionals and users was understood as essential, but there is 
overload and risk of illness of the professionals.

KEYWORDS Homeless People. Health. Intersectoral collaboration. Mental health services.
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Introdução

O cuidado voltado às Pessoas em Situação de 
Rua (PSR) deve considerar as características 
desse grupo e responder às suas necessidades 
a partir de ações intersetoriais, preferivelmen-
te, coordenadas pela Atenção Primária à Saúde 
(APS) (WHO, 2005). Dados da literatura mostram 
que essa população apresenta precárias condi-
ções de vida e saúde (AGUIAR; IRIART, 2012; VALENCIA 

ET AL., 2011); é marginalizada; não tem acesso a 
direitos humanos e/ou direitos sociais básicos 
(SARRADON-ECK; FARNARIER; HYMANS, 2014) e se encontra 
exposta a fatores de risco e a violências (AGUIAR; 

IRIART, 2012; BARATA ET AL., 2015; RIO NAVARRO ET AL., 2012), o 
que a torna muito vulnerável (BARATA ET AL., 2015; 

CHRYSTAL ET AL., 2015; HALLAIS; BARROS, 2015; SILVA ET AL., 2014).
Esse grupo frequentemente é discrimina-

do, o que dificulta seu acesso a oportunidades 
de emprego (ZERGER ET AL., 2014) e a serviços de 
saúde (CHRYSTAL ET AL., 2015; SARRADON-ECK; FARNARIER; 

HYMANS, 2014; SKOSIREVA ET AL., 2014). O acesso aos 
serviços ocorre, principalmente, quando há 
mediação de programas específicos ou insti-
tuições socioassistenciais e, no geral, na pre-
sença de agravos significativos da condição 
de saúde (BORYSOW; FURTADO, 2013; RIO NAVARRO ET 

AL., 2012; VARANDA; ADORNO, 2004).
Os serviços de saúde oferecem resistên-

cias para responder às necessidades dessa 
população e restringem o seu acesso, o que 
frequentemente resulta no abandono dos 
acompanhamentos (AGUIAR; IRIART, 2012; BARATA ET 

AL., 2015; BORYSOW; FURTADO, 2013, 2014; HALLAIS; BARROS, 

2015; SILVA ET AL., 2014). Alguns estudos destacam as 
limitações nas políticas públicas voltadas para 
esse grupo (BORYSOW; FURTADO, 2013, 2014; CHRYSTAL ET 

AL., 2015; SKOSIREVA ET AL., 2014).
O campo da saúde tem como objetivo a pro-

dução do cuidado e não somente a promoção e 
a proteção da condição de saúde de cada indi-
víduo. O cuidado deve ter o cidadão como foco 
das ações, juntamente com seus projetos de 
vida e sua felicidade, de modo que as interven-
ções busquem retomar aspectos psicossociais e 
culturais do adoecimento, em vez de priorizar 
recursos técnico-científicos (GARIGLIO, 2012).

A política de saúde propõe diretrizes para 
o acompanhamento das PSR que apresentam 
transtorno mental, porém, a prática assis-
tencial é permeada por desafios referentes 
às características dessa população, à dis-
ponibilidade de profissionais e recursos e a 
entraves relacionados ao funcionamento dos 
serviços e das redes de atenção. 

Este trabalho teve como objetivos: co-
nhecer as ações dirigidas às PSR que apre-
sentam transtorno mental, desenvolvidas 
pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da 
região Sé no município de São Paulo, em es-
pecial, pelas equipes do Consultório na Rua 
(CR) da Unidade Básica de Saúde (UBS) Sé 
e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 
Adulto II Sé; identificar obstáculos e pontos 
de força encontrados no cotidiano de traba-
lho; e conhecer a opinião dos usuários sobre 
o cuidado recebido.

Métodos

Este estudo, de inspiração etnográfica, 
insere-se no campo da pesquisa qualitativa 
(DALMOLIN; LOPES; VASCONCELLOS, 2002). Os dados 
foram coletados a partir de pesquisa docu-
mental, entrevistas semiestruturadas e ob-
servações participantes (FLICK, 2009A).

A pesquisa documental consistiu em 
busca e leitura de textos da Política de Saúde 
Mental e das políticas voltadas ao cuidado 
à população em situação de rua, bem como 
dos projetos institucionais do Caps Adulto II 
Sé e das equipes de CR da UBS Sé, além de 
registros e estatísticas de cada serviço e da 
rede de atenção. 

As entrevistas semiestruturadas seguiram 
um roteiro previamente elaborado e foram 
realizadas com gestores dos 2 serviços; 4 pro-
fissionais do Caps Adulto II Sé (1 auxiliar de 
enfermagem, 1 técnico de farmácia, 1 psicó-
logo e 1 terapeuta ocupacional); 13 profissio-
nais de ambas as equipes de CR (1 psicólogo, 
1 assistente social, 1 médico, 2 enfermeiros, 
1 auxiliar de enfermagem, 2 Agentes Sociais 
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(AS) e 5 Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e 5 usuários acompanhados pelo Caps 
Adulto II Sé; e pela equipe 5 ou pela equipe 8 
do CR da UBS Sé. Todas as entrevistas foram 
gravadas e transcritas. 

As observações participantes foram 
guiadas por um roteiro observacional e re-
gistradas no caderno de campo, que con-
templou informações, impressões, fatos e 
demais aspectos que contribuíram para a 
compreensão do objeto estudado. 

Foram realizadas 27 horas de observação: 
10 horas referentes a ações do Caps; 12 horas 
referentes ao CR e 5 horas referentes a ações 
compartilhadas. A estrutura da observação 
foi modulada a partir das características das 
ações e das equipes que compõem os serviços, 
de modo a incluir situações típicas da prática 
junto às PSR que apresentam transtorno 
mental. Todos os dados foram coletados no 
período entre fevereiro e abril de 2016. 

O conjunto de dados obtidos a partir das 
entrevistas e observações foi textualizado e o 
material foi lido e codificado por dois pesqui-
sadores, de modo a obter consenso quanto às 
categoriais temáticas. A codificação se deu de 
forma híbrida: a partir dos dados (GIBBS, 2009) e 
a partir de conceitos, sendo norteada pelos 
objetivos da pesquisa.  Os achados da pesquisa 
documental, das entrevistas e das observações 
foram triangulados, de modo a ampliar sua 
qualidade e sua fidedignidade (FLICK, 2009B).

Os objetivos e procedimentos da pesqui-
sa foram apresentados aos participantes, 
cuja adesão se deu após a leitura e assina-
tura dos Termos de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Optou-se por preservar 
a identidade dos participantes, tanto no re-
gistro dos dados quanto na análise posterior. 
Para tanto, todos foram decodificados de 
acordo com o local em que trabalham (CR ou 
Caps) e numerados pela ordem de realiza-
ção das entrevistas. Os gestores dos serviços 
foram discriminados (CRG e CAPSG).

O projeto de pesquisa foi aprovado por duas 
Comissões de Ética (CAPPesq e CEP/SMS-
SP), conforme os pareceres número 1.309.689, 

CAAE 46268215.4.0000.0068, e número 
1.318.055, CAAE 46268215.4.3001.0086.

Contexto do estudo

O centro da cidade de São Paulo ocupa uma 
área de 26,20 Km². É composto pelos seguin-
tes distritos: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, 
Consolação, Liberdade, República, Santa 
Cecília e Sé. A população da região, estimada 
pelo Censo de 2000, foi de 374.680 habitantes; 
e pelo Censo de 2010, 431.106 habitantes, o que 
mostra significativo crescimento de sua densi-
dade demográfica (SÃO PAULO, 2010).

Em 2015, havia 15.905 PSR em São Paulo, 
sendo que 8.570 se encontravam em centros 
de acolhida e 7.335 pernoitavam nas ruas. 
Desse grupo, 3.864 (52,7%) se encontravam 
na região da Sé (SÃO PAULO, 2015).

A Raps da Coordenadoria Regional de 
Saúde Centro é composta por 1 Centro 
de Saúde Escola (CSE); 8 UBS; 11 equipes 
de CR; 4 serviços de Assistência Médica 
Ambulatorial (AMA); 2 Caps AD III; 1 Caps 
Adulto II; 1 Caps Infantil II; 2 Prontos-
Socorros (PS), que não são referências para 
saúde mental; 3 unidades de acolhimento.

O Caps Adulto II Sé é um serviço em fun-
cionamento desde julho de 2012 e que, até 
abril de 2016, contava com equipe composta 
por 34 profissionais de diferentes formações 
(gerente; enfermeiros; auxiliares de enfer-
magem; médicos; psicólogos; terapeutas ocu-
pacionais; assistentes sociais; farmacêutico; 
técnicos de farmácia; educadores físicos; 
músico; artista plástico; auxiliares técnico-
-administrativos; funcionários de apoio – 
que contribuem com o desenvolvimento de 
ações de limpeza, manutenção e cuidado, em 
especial, com oferecimento de refeições aos 
usuários). De acordo com dados do serviço, 
em setembro de 2015, havia, aproximada-
mente, 380 pessoas em acompanhamento.

As duas equipes de CR (equipes 5 e 8) da 
UBS Sé foram instituídas em 2012, porém, 
desde 2008, já funcionavam como equipes 
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de Programa de Saúde da Família Especial. 
Até abril de 2016, ambas se organizavam para 
cobrir todo o território da UBS Sé, e cada uma 
era composta por 1 médico, 2 enfermeiros, 1 au-
xiliar de enfermagem, 6 ACS e 2 AS. Uma assis-
tente social e um psicólogo ofereciam apoio às 
duas equipes. De acordo com dados do serviço, 
em janeiro de 2016, cada uma acompanhava, 
aproximadamente, 200 usuários.

Resultados

Ações desenvolvidas pelos serviços

A PRÁTICA DO CAPS ADULTO II SÉ 

Para os entrevistados, a proposta de trabalho 
do Caps encontra-se alinhada à política pública 
de saúde mental e aos pressupostos da reabi-
litação psicossocial. São objetivos do trabalho: 
a construção de redes; o desenvolvimento da 
autonomia e a organização dos usuários; a am-
pliação de vivências; a sensibilização na luta 
por direitos; a ampliação da rede de cuidados; e 
a redução de riscos e vulnerabilidades.

É consenso entre os profissionais que o 
cuidado à PSR deve, inicialmente, responder 
às necessidades imediatas, como oferta de 
alimentação, banho e descanso, para que seja 
possível acolhê-la e escutá-la. Todos referem 
que essa conduta também contribui para a 
vinculação do usuário ao serviço.

Os profissionais descrevem a realização 
de ações no território como estratégia para 
acessar usuários que não chegam ou não se 
vinculam à unidade e para ofertar cuidados 
necessários. A permanência do usuário no 
serviço é compreendida como fator que con-
tribui para a organização do cotidiano: 

O próprio fato da pessoa ir lá todos os dias e ter 
aquela rotina de tomar o remédio, conversar com 
algumas pessoas, se alimentar, tomar banho, já é 
um recurso. (Caps1).

As situações de crises de usuários deman-
dam intensificação de ações, como o aciona-
mento de serviços de urgência e emergência 
e presença da equipe no contexto em que 
o usuário se encontra. Porém, observou-se 
que a possibilidade de atender casos graves 
se encontra limitada pela falta de recursos e 
pelas dificuldades de atendê-los diante das 
demandas dos demais usuários.

O conceito de ‘porta aberta’, definido 
como a disponibilidade do serviço para o 
acolhimento durante todo o seu horário de 
funcionamento, sem necessidade de agen-
damentos (BRASIL, 2015), caracteriza o 
funcionamento do Caps: “A porta de entrada 
é sempre o primeiro acolhimento. É porta 
aberta das 7 às 19h, de segunda a sexta, é um 
CAPS II” (CAPSG). 

Apesar da consonância das entrevistas 
sobre os norteadores do trabalho, percebe-
-se que as ações e concepções de cuidado 
não são consensuais entre os profissionais. 
Há divergências teórico-técnicas que podem 
restringir a inserção de usuários no serviço 
e produzir ações que não dialogam com as 
concepções de todos. Entre os profissionais, 
há também diferentes graus de engajamento 
e implicação: alguns não se responsabilizam 
pelo desenvolvimento do trabalho, o que 
pode gerar sobrecarga aos demais:

 Tem algo mais dos profissionais do que uma coi-
sa mais consolidada, de uma política [sobre o] 
que fazer com o acolhimento. [...] Tem algumas 
diretrizes gerais, mas depende do que o profis-
sional avaliou naquele momento, e, dependendo 
do profissional, esse usuário pode ser inserido ou 
não no serviço. (Caps1).

A realização do trabalho sobrecarrega os 
profissionais, pois há insuficiência de recur-
sos humanos, estruturais e materiais; insu-
ficiência de alimentação para usuários; de 
verba para transporte; de medicamentos e 
de insumos de enfermagem.

A equipe não recebeu treinamento ou 
capacitação inicial; apenas um processo 
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de discussões e apresentações sobre o tra-
balho. A equipe não conta com supervisão 
clínico-institucional. 

AS PRÁTICAS DAS EQUIPES DE CR DA UBS SÉ

Os entrevistados descrevem a proposta de 
trabalho de forma complementar e destacam, 
entre as ações que realizam: sensibilização 
da PSR quanto aos seus direitos; prevenção 
e atenção a grupos de risco; acompanhamen-
tos a consultas externas e a serviços; oferta 
de atendimentos, medicações e cuidados 
básicos, como alimentação, banho e roupa; 
contato com familiares e rede social de apoio. 
Evidenciam que a demanda do usuário defi-
nirá as ações a serem realizadas.

As PSR podem acessar livremente a UBS 
de acordo com sua demanda. O acesso ao 
serviço é facilitado a partir da presença 
constante de um profissional das equipes 
na unidade e do encaminhamento direto às 
salas de atendimento, sem a necessidade de 
abertura de fichas de identificação: 

Não tem que agendar nada para paciente de rua. 
É ele chegar e ele faz. [...] conseguir adaptar o 
serviço de alguma forma para as necessidades de 
quem cuidamos faz toda a diferença. (CR9).

A presença das equipes nas ruas diaria-
mente é uma estratégia para manter a frequ-
ência de abordagens aos usuários e assegurar 
a continuidade do cuidado. A busca ativa e 
a constância no território são recursos para 
aproximação e vinculação, que são lentas 
na maioria dos casos, ocorrem no tempo do 
usuário e demandam persistência:

Uma das experiências que eu tive é que, desde 
a primeira semana aqui, semanalmente faço vi-
sitas com uma agente comunitária, e eu passei 
um ano chamando essa [pessoa]: ‘vamos lá’, 
perguntando o que ele tem: ‘não, não quero’, essa 
era a resposta, ‘não tenho nada’. Na semana pas-
sada, antes mesmo de eu chegar até ele, ele veio 
até mim e pediu ajuda [...] não era o tempo do 

serviço, era o tempo dele. (CR2).

A persistência da equipe e sua responsa-
bilização pelo cuidado são ressaltadas pelos 
profissionais, que descrevem abordagens 
voltadas às necessidades dos usuários:

A gente vai fazer o que precisar para [a ação] 
acontecer, mas tem que acontecer. Paciente que 
faz uso de medicação contínua e não dá conta de 
tomar sozinho, é a equipe que controla a medica-
ção, fraciona, separa, dispensa todos os dias. Se 
ele não vem aqui, você vai [até onde for] para 
procurá-lo e dar a medicação. (CR9).

A respeito do desenvolvimento do traba-
lho, é consenso entre os profissionais que os 
recursos humanos são insuficientes frente às 
demandas da PSR. Os casos que apresentam 
melhoras no decorrer do acompanhamento 
são poucos: 

Não temos perna nem braço suficiente. Muitas 
vezes, teremos um limite e pararemos ali; não va-
mos conseguir mais que aquilo. (CR1). 

De 100, 150, 200 pacientes, tem 1 que a gente 
consegue organizar para melhorar sua situação. 
(CR10).

Faltam recursos físicos e estruturais, como 
espaço, sala, mobiliário, transporte; e recursos 
materiais, como insumos, medicação, alimenta-
ção e verba. A restrição de recursos é compre-
endida como fator de limitação do trabalho e 
produz sofrimento aos profissionais.

As equipes não recebem supervisão e 
cuidado à saúde mental e não tiveram trei-
namento; atualmente, recebem capacitações 
pontuais. Referem não haver diretrizes e 
norteadores claros para o trabalho, e, portan-
to, o aprendizado se dá pelo enfrentamento 
da prática.

ARTICULAÇÕES ENTRE OS SERVIÇOS

A articulação entre serviços é compreendida 
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como necessária ao cuidado da PSR, porém, 
os profissionais descrevem dificuldades de 
articulações e compartilhamento com a rede 
e afirmam que o resultado do compartilha-
mento dependerá da relação estabelecida 
entre os serviços (se horizontal ou hierár-
quica) e da concepção de cuidado, organiza-
ção e permeabilidade de cada um deles para 
receber a PSR. Divergências quanto ao ali-
nhamento do cuidado podem comprometer 
ações e limitar a continuidade: 

Quando você trabalha com serviços que têm 
formas de funcionar e fluxos muito diferentes, 
é um pouco complicado [...] a especialidade se 
coloca em um lugar muito superior em relação 
à Atenção Básica. É muito difícil discutir com [o 
especialista], porque ele sabe tudo sobre aquele 
assunto e ignora o que a equipe que está no terri-
tório todo dia pode trazer. (CR9). 

As articulações entre serviços são facilita-
das a partir de contatos pessoais e da relação 
prévia entre profissionais; por isso, a saída 
de um deles pode afetar a continuidade do 
trabalho em rede.

A dificuldade dos serviços em se corres-
ponsabilizar pelas ações resulta em pouca 
abertura aos usuários, novos encaminha-
mentos, sobrecarga das equipes respon-
sáveis e limitação do cuidado: “Às vezes, 
você procura uma rede de apoio, e essa rede 
manda para outra, e fica meio que um jogo de 
empurra”. (CR1).

Há dificuldades e descompromisso da 
gestão em sustentar com equipes encami-
nhamentos de situações que demandam ar-
ticulação e convocação de pontos de atenção. 

Obstáculos do cotidiano de trabalho

DESAFIOS DO CUIDADO 

Todos os profissionais entrevistados con-
sideram que o desenvolvimento do traba-
lho junto à população em situação de rua é 

desafiador devido às características dessa 
população, tais como nomadismo, imedia-
tismo nas demandas apresentadas, uso de 
álcool e outras drogas, ausência de rede 
social de apoio, dificuldade de organização e 
percepção de discriminação.

O nomadismo é entendido como a situação 
permanente de circulação itinerante da pessoa 
em situação de rua por diferentes regiões, que 
dificulta a continuidade do cuidado. 

O imediatismo é compreendido como 
a urgência em obter o que deseja e se rela-
ciona com o acesso aos serviços pelo fato de 
esse grupo conhecer os recursos da rede de 
atenção, mas só procurá-los ou aceitar ajuda 
ao perceber necessidade urgente ou ao se 
ver diante de piora evidente de sua condição 
de saúde. Nesse sentido, é importante res-
ponder à solicitação de cuidado da PSR no 
momento em que ela procura o serviço ou 
aceita ajuda: 

O usuário é imediatista, é naquele momento que 
ele decidiu querer se ajudar. E [quando] a gente 
[chega aos serviços, encontra profissionais 
que não atendem e dizem]: ‘não é aqui, tem 
que ir lá’, e até o paciente percebe e já desiste 
também. (CR11).

Profissionais afirmam que é difícil respei-
tar e compreender o tempo do usuário em 
aceitar o cuidado e, por vezes, vivenciam a 
sensação de fracasso, sofrimento e não re-
conhecimento de seu trabalho, o que traz o 
risco de algumas ações serem impostas: 

A equipe já fez de tudo por ele: internações, cui-
dado com a saúde clínica, intervenção multidis-
ciplinar, intersetorial, bastante atuação do Caps. 
Só que esqueceram de perguntar para [ele] o 
que ele queria... isso é terrível. (CR2).

O consumo de álcool é apresentado como 
um grande problema que, além de resultar 
em agravos à saúde, coloca-se como obstá-
culo para o acesso aos usuários. A presença 
do transtorno mental também é um fator que 
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dificulta o cuidado, mas sua incidência é consi-
derada menor do que a dependência do álcool.

A dificuldade da PSR quanto à organiza-
ção, em especial, à orientação temporal, é 
descrita como fator a ser considerado no de-
senvolvimento do cuidado: 

[A pessoa] não tem relógio, não sabe nem que 
dia da semana é [...] A temporalidade fica muito 
prejudicada para quem vive na rua; é importan-
te lembrar quando tem uma consulta marcada. 
(CR9).

O incômodo das pessoas e dos profissio-
nais diante da apresentação e das condições 
de higiene da PSR é percebido por esses usu-
ários. A vivência de situações de discrimina-
ção nos serviços pode produzir o abandono 
do acompanhamento e restringir a procura 
por ajuda: 

Muitas vezes, eles têm dificuldade de vir [aos 
serviços], às vezes, por não terem sido bem re-
cepcionados em algum momento. E acham que 
em todos os serviços que forem, a atenção será a 
mesma. (CR1).

RISCO DE SOBRECARGA E ADOECIMENTO DOS 
PROFISSIONAIS

A exposição constante ao contexto e às fragi-
lidades dos usuários, somada ao envolvimento 
emocional inerente ao desenvolvimento do 
trabalho, gera sobrecarga, produz sensação de 
esgotamento e risco de adoecimento, o que jus-
tifica a necessidade de cuidar das equipes: 

Quando você sai daqui, se sente esgotado, ou de 
não ter dado conta daquilo, ou de ter dado conta, 
mas aquilo ter mexido muito com você. (CR1). 

Teve uma agente que trabalhou 90 dias, ficou 
traumatizada e saiu, pois não conseguia dormir 
à noite, então, a gente também precisa de cuida-
dos em todos os sentidos. (CR3).

O contato com dificuldades ligadas ao 
desenvolvimento do trabalho pode prejudi-
car o envolvimento do profissional e, con-
sequentemente, a oferta de cuidado. Não se 
implicar é uma forma de se proteger diante 
de situações difíceis, mas que pode produzir 
ações desvinculadas das necessidades do 
usuário e das diretrizes do cuidado.

Pontos de força do cotidiano de 
trabalho

ESTABELECIMENTO DO VÍNCULO COMO BASE 
DO CUIDADO

As dificuldades presentes na construção de 
vínculos com essa população são explicita-
das e atribuídas ao nomadismo, à interação 
prejudicada pelo consumo de álcool e outras 
drogas e à desconfiança, que advém das situ-
ações de sofrimento e privação vivenciadas 
pelas PSR. A vinculação é entendida como 
o processo de aproximação do usuário para 
cadastrá-lo e dar início ao acompanhamento 
e, também, como o processo de construção 
da relação de cuidado, que envolve estabele-
cimento de relação de confiança, proximida-
de e responsabilização: 

Eu tinha uma paciente, que não é uma história 
positiva, a d. M. Foi uma das primeiras que eu ca-
dastrei e que a gente fez um vínculo muito forte. 
E quando ela teve um AVC e morreu, eu fiquei 
muito mal, senti muito. E nós fizemos o enterro, 
fomos atrás, foi uma coisa que parecia alguém da 
minha família. (CR13).

Os profissionais explicitam que deve 
haver envolvimento afetivo na construção do 
processo de vinculação e que, portanto, não 
é possível não se afetar por cada caso e suas 
trajetórias:

Você tem que se preocupar se [a pessoa] vai vol-
tar para a rua, se vai dormir no relento. Por mais 
que você fale: ‘ah, eu não penso’, mas pensa, sim. 
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Eu acho que isso sobrecarrega muito os profis-
sionais, tanto os de saúde mental como nós, do 
CR. Tem emoção... Se as palavras que mais usam 
são vínculo, empatia, como que eu vou falar ‘ah, o 
problema é dele’? A partir do momento que você 
conhece a história da pessoa e não faz julgamen-
tos, fica difícil se desligar. (CR13).

Os vínculos afetivos tendem a mobilizar os 
profissionais a se dedicarem mais ao cuidado 
em decorrência da aproximação, da compre-
ensão e do reconhecimento das fragilidades 
e necessidades dos usuários. Tal dedicação 
pode resultar na realização de ações fora do 
horário de trabalho ou sustentadas por re-
cursos próprios: 

A gente conversa, mesmo fora do trabalho. Às 
vezes, o vejo na rua, paro e converso. Sei que 
não está certo, fora do meu horário de trabalho. 
Quem sabe só de conversar ele se sente impor-
tante. (CR7).

Tinha um paciente, I. [...] Ele faleceu, e eu que tive 
que reconhecer o corpo dele. Tirei do meu bolso o di-
nheiro para ir ao IML 3 dias seguidos para ele não ser 
enterrado como indigente. (CR10).

CIDADANIA COMO NORTEADORA DO CUIDADO

A promoção da cidadania e o acesso aos di-
reitos são pontos de força na realização do 
trabalho, e sua presença como norteadora de 
ações qualifica o cuidado oferecido: 

Os usuários são tratados como cidadãos [...] são 
vistos como pessoas de direito, que têm vontade, 
desejo, vida, não são um CID 10. Isso é um ponto 
muito forte dessa equipe [...] vamos atrás do di-
reito dessas pessoas, de um benefício [...] muda-
mos a condição de vida delas, fazendo com que 
possam ter alguns de seus direitos garantidos. 
(CAPSG).

O envolvimento do usuário no processo 
de cuidado é um ponto de força e fonte de 

potência e qualidade para o desenvolvimen-
to de ações: 

Quando conseguimos acessar o usuário, envolvê-
-lo e respeitá-lo, na sua totalidade, temos [mui-
to] potencial. Conseguimos tirar o paciente do 
ponto A e levar para o ponto B. É aí que vemos a 
qualidade do nosso trabalho e a diferença enor-
me que podemos fazer na prática diária, no servi-
ço que disponibilizamos. (CR2).

Para os profissionais do Caps Adulto II Sé, 
esse serviço se diferencia de outros Caps por 
atender grande número de PSR. O trabalho 
desenvolvido demanda muito da equipe e 
a expõe a situações violentas e insalubres, 
mas que precisam ser enfrentadas para que 
o cuidado seja ofertado de modo a garantir o 
direito de acompanhamento dessas pessoas. 

O trabalho das equipes de CR é caracteri-
zado como ponto de força e facilitador para 
o cuidado oferecido por outros serviços, por 
ampliar o acesso e por já haver vínculo com o 
usuário e contato com seu contexto de vida: 

Essa pessoa, se viesse sozinha, não teria o acolhi-
mento que tem. Mesmo vindo com algum profis-
sional de saúde, tem dificuldade de acesso. O CR 
é um facilitador para que a pessoa possa acessar 
outros serviços. (CR1).

Os ACSs e ASs, ao acompanhar usuários, 
oferecem segurança e defendem seu direito 
de atendimento e de acesso aos serviços: 

Aí é uma briga, porque eu não vou deixar o paciente 
voltar sem ser atendido. Se aquele que está na su-
pervisão não quer atender, eu vou em quem é maior 
do que ele, e alguém tem que atender. (CR12). 

Opinião dos usuários sobre o cuidado 
recebido

É consenso entre os usuários entrevistados 
que os serviços, os profissionais e o cuidado 
ofertado são bons. Um deles destaca que o 
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cuidado é dotado de atenção e comprome-
timento, diferentemente de outros serviços 
pelos quais já passou, que só renovavam 
receita e não o atendiam bem. 

Os usuários descrevem que a busca de di-
reitos, como auxílio para conseguir emprego, 
benefícios e moradia, e a ampliação de possi-
bilidades cotidianas, como inserção em novas 
atividades, são ações ofertadas pelos serviços: 

Hoje eu estou em um barraquinho, que o Caps e 
o CR ajudaram a achar. Eles me ajudaram a fazer 
o Loas [Lei Orgânica da Assistência Social], e, 
com o [dinheiro] que eu pego do banco, eu pago 
aluguel, compro as [coisas] de casa. (U5).

A importância de ter alguém para con-
versar, que ofereça carinho e atenção, é re-
conhecida pelos usuários, que ressaltam que 
os serviços ampliam a rede social de apoio a 
partir da construção de novas relações.

Todos os usuários destacam a importân-
cia do vínculo entre profissionais e usuários 
para a efetivação do cuidado. O rompimento 
de relações a partir da saída de profissionais 
produz sofrimento e traz o risco de desconti-
nuidade do acompanhamento. 

Discussão 

Desenvolvimento de ações

O trabalho desenvolvido pelas equipes dos ser-
viços mostra-se alinhado às políticas públicas 
de saúde e de saúde mental. As ações são nor-
teadas por princípios éticos e por pressupostos 
da reabilitação psicossocial, configurados pela 
construção e/ou resgate da cidadania e pela va-
lidação da população atendida como sujeito de 
direitos. Os usuários reconhecem que as ações 
desenvolvidas pelos serviços trazem benefícios 
cotidianos no âmbito social, na validação de 
seus direitos e na construção de novas possibi-
lidades de vida.

O Caps Adulto II Sé, por ser norteado 

pelo princípio de ‘porta aberta’, assegura o 
direito ao acolhimento de todos os usuários 
que buscam atendimento. A priorização do 
atendimento à PSR na UBS Sé e a não bu-
rocratização dos procedimentos de acesso 
são evidentes na ausência de agendamentos 
prévios e abertura de fichas de identificação. 
Há, assim, a ‘discriminação positiva’ dessa 
população, pois a facilitação do acesso res-
peita o princípio de equidade e reconhece a 
maior vulnerabilidade desse grupo. Estudos 
destacam a importância de abordagens no 
contexto de vida das pessoas e de ações que 
busquem facilitar seu acesso aos serviços 
(LISBOA, 2013; LONDERO; CECCIM; BILIBIO, 2014; SARRADON-

ECK; FARNARIER; HYMANS, 2014; SILVA ET AL., 2014). 
Apesar disso, há profissionais que desconhe-
cem, não são preparados ou não se colocam 
de acordo com as diretrizes da Política, e, por 
isso, desenvolvem práticas orientadas por 
critérios pessoais e subjetivos.

Nota-se o esforço da maioria das equipes 
em desenvolver um trabalho de qualidade 
em meio a obstáculos como: ausência de 
cuidado com as equipes, no âmbito da saúde 
mental e no âmbito formativo; necessidade 
de melhoria de ações e articulações interse-
toriais; insuficiência de recursos humanos, 
estruturais e materiais; falta de acompanha-
mento e respaldo da gestão no desenvolvi-
mento do trabalho. Os resultados explicitam 
que as ações são desenvolvidas de acordo 
com as diretrizes, mas é necessário superar 
dificuldades para que isso ocorra.

Os profissionais, em especial, os do CR, 
destacam a dificuldade de alguns serviços 
em considerar as especificidades do trabalho 
com a PSR e em não adaptar seu funciona-
mento para responder às necessidades desse 
grupo. Há serviços que não asseguram seu 
direito ao atendimento ou que atendem de 
forma discriminativa essa população, o que 
contraria princípios norteadores de cuidado 
propostos pelas políticas. 

A dificuldade de articulação entre os 
pontos da rede e a ausência de correspon-
sabilização são descritas como desafios do 
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cuidado à PSR. Seu acolhimento nos serviços 
pode ser prejudicado pela discriminação e pelo 
afastamento dos profissionais, bem como pela 
burocratização do cuidado. A discrepância 
entre concepções de cuidado que norteiam os 
serviços também prejudica a construção do tra-
balho compartilhado (BORYSOW; FURTADO, 2013, 2014; 

HALLAIS; BARROS, 2015; LISBOA, 2013;).
A articulação entre serviços é facilitada entre 

contatos pessoais a partir da relação prévia 
entre profissionais. Desse modo, o trabalho em 
rede se apresenta fragilizado, já que a ausência 
de um profissional articulador pode compro-
meter o cuidado (BORYSOW; FURTADO, 2014).

Os resultados do estudo possibilitam 
afirmar que as normativas propostas pelas 
políticas de saúde e saúde mental não são 
suficientes para garantir o alinhamento dos 
processos de trabalho e do cuidado. Isso 
talvez se deva à ausência de modelos que 
orientem com mais clareza e objetividade o 
desenvolvimento das práticas, em especial, 
no que se refere ao papel da equipe e de seus 
diferentes componentes. Essa lacuna é um 
dos aspectos que determinam as diferenças 
no estilo e na modelagem do trabalho desen-
volvido pelos serviços e pelas equipes em 
uma mesma rede. 

Para Hallais e Barros (2015), as políticas 
públicas atuais não garantem o cuidado inte-
gral à PSR, e a oferta de ações pelos serviços 
de saúde é limitada diante das condições de 
precariedade, privação e invisibilidade dessa 
população. Lisboa (2013) destaca a necessi-
dade de se construir uma linha de cuidados 
para a PSR que seja pautada nas suas carac-
terísticas e considere os determinantes do 
processo saúde-doença, problemas clínicos 
e dificuldades enfrentadas no relacionamen-
to com a rede de cuidados. 

Obstáculos e pontos de força do 
trabalho

Aspectos que caracterizam a opinião dos 
profissionais a respeito da PSR e que in-
fluenciam o desenvolvimento de ações são 

concordantes com achados da literatura 
nacional e internacional e reafirmam a comple-
xidade envolvida na compreensão e na oferta 
de cuidado a esse grupo. O trabalho junto à 
população em situação de rua é intuitivo e ex-
perimental, portanto, demanda intensa apro-
ximação dos usuários acompanhados, além de 
criatividade e imaginação por parte dos pro-
fissionais. Porém, não é reconhecido enquanto 
cuidado. É desvalorizado e mal compreendido 
(SARRADON-ECK; FARNARIER; HYMANS, 2014).

A construção de vínculos entre profis-
sionais e usuários é o eixo do processo de 
cuidado. A importância e a centralidade 
da construção de vínculos como estratégia 
central do trabalho em saúde são um con-
senso na literatura, debatido também no 
campo da atenção a pessoas em situação 
de extrema vulnerabilidade social (HALLAIS; 

BARROS, 2015; LISBOA, 2013; LONDERO; CECCIM; BILIBIO, 2014; 

SARRADON-ECK; FARNARIER; HYMANS, 2014; SILVA ET AL., 

2014). O investimento na construção, manu-
tenção e ampliação dos vínculos é possivel-
mente a principal característica do trabalho 
e está articulada às diretrizes do SUS para o 
funcionamento da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) e da Raps (BRASIL, 2010, 2011).

As entrevistas com usuários também con-
firmam essa importância, pois evidenciam 
que, para eles, a percepção sobre como são 
acolhidos, escutados e orientados, somada 
ao caráter afetivo desses momentos de co-
municação, são o melhor indicador de qua-
lidade de um serviço ou de uma equipe. Para 
eles, o cuidado se mostra efetivo quando 
reconhecem a existência de vínculo com os 
profissionais que ofertam as ações, de modo 
que a escuta e o afeto tenham lugar no decor-
rer do processo de acompanhamento.

A empatia sustenta a construção das re-
lações nas quais profissionais e usuários se 
afetam mutuamente: profissionais se compa-
decem a partir do contato com as fragilidades 
dos usuários, o que influencia a realização 
de ações; e usuários encontram carinho e 
acolhimento nas ações ofertadas pelos pro-
fissionais. Para Sarradon-Eck, Farnarier e 
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Hymans, (2014), é essencial e vital que as PSR 
sintam que alguém se importa com elas. 

A presença dessa forma de vinculação 
contribui para a construção de relações hu-
manizadas, o que favorece o reconhecimento 
das necessidades da população e a produção 
de ações que busquem respondê-las. Os pro-
fissionais, em especial, os ACS, defendem 
os direitos das PSR de acessar os serviços e 
receber atendimentos de qualidade. A função 
dos ACS como potencializadora do trabalho 
é também descrita no estudo de Lisboa (2013).

A sobrecarga dos profissionais diante do 
contato com as fragilidades dos usuários 
e com a precarização dos serviços pode 
também explicar a heterogeneidade das prá-
ticas e sua relação mais ou menos forte com 
as diretrizes da política de saúde. Na tentati-
va de evitar maiores desgastes, a não impli-
cação com o desenvolvimento do trabalho 
pode ser uma resposta de alguns profissio-
nais, o que evidencia a necessidade de cuidar 
das equipes e oferecer processos de apoio e 
supervisão permanentes e não ocasionais 
(LONDERO; CECCIM; BILIBIO, 2014).

Os resultados também destacam a impor-
tância de espaços de formação e capacitação 
que ampliem as possibilidades de respostas das 
equipes frente às necessidades da PSR (BORYSOW; 

FURTADO, 2013; LONDERO; CECCIM; BILIBIO, 2014).
Diante do exposto, é importante ressaltar 

que são múltiplos os fatores que definem o 
direcionamento das ações voltadas à popu-
lação em situação de rua. Há, portanto, a 
necessidade de todos os envolvidos, em espe-
cial, a gestão, implicarem-se com o conjunto 
de elementos que determinam a produção 
das ações assistenciais e de cuidado e na or-
ganização e na gestão de serviços e equipes.

Conclusões

O cuidado oferecido pelos serviços de saúde 
à população de PSR que apresentam trans-
torno mental encontra-se alinhado às dire-
trizes propostas. Em sua maioria, o trabalho 

das equipes se caracteriza pela implicação 
dos profissionais que buscam responder às 
necessidades desse grupo. 

As relações estabelecidas entre profissio-
nais e usuários são humanizadas e contri-
buem para a construção de ações pautadas 
no afeto, nas quais o usuário é validado como 
sujeito de direitos.

Nesse contexto, o setor saúde tem papel 
importante na construção da cidadania, e as 
equipes estão próximas do novo paradigma 
de cuidado em saúde mental, no qual os su-
jeitos não são reduzidos a objetos ou a diag-
nósticos. A cidadania norteia o processo de 
cuidado e imbui os profissionais da respon-
sabilidade de serem mediadores da relação 
dos usuários com outros serviços, de modo a 
assegurar seu acesso e buscar atendimentos 
voltados às suas necessidades.

O trabalho intersetorial é compreendido 
como essencial no cuidado a essa população, 
mas sua efetivação nem sempre é possível, 
devido às dificuldades dos serviços em conside-
rar características e necessidades desse grupo 
em seu planejamento e sua organização. 

As políticas públicas de saúde e saúde 
mental propõem objetivos complexos e exigen-
tes. Apesar dos esforços da equipe em cumpri-
-los, há aspectos reais que limitam a realização 
de boas práticas e evidenciam a necessidade de 
articulação entre políticas públicas e implica-
ção de diferentes setores, além da saúde e da 
assistência social, na construção do cuidado 
direcionado a essa população.

A possibilidade de aprofundamento na te-
mática e as limitações das publicações exis-
tentes até o momento indicam a necessidade 
de estudos futuros mais abrangentes sobre o 
trabalho com a PSR.

Colaboradores

Lívia B. van Wijk redigiu o artigo e traba-
lhou na análise e na interpretação dos dados. 
Elisabete Ferreira Mângia colaborou na con-
cepção, redação e revisão do artigo. s



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1130-1142, OUT-DEZ 2017

O cuidado a Pessoas em Situação de Rua pela Rede de Atenção Psicossocial da Sé 1141

Referências

AGUIAR, M. M.; IRIART, J. A. B. Significados 

e práticas de saúde e doença entre a população 

em situação de rua em Salvador, Bahia, Brasil. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, 

n. 1, p. 115-24, 2012. Disponível em: <http://www.

scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

-311X2012000100012>. Acesso em: 2 abr. 2017.

BARATA, R. B. et al. Desigualdade social em saúde na 

população em situação de rua na cidade de São Paulo. 

Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 24, supl. 1, p. 219-232, 

2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.

php?pid=S0104-12902015000500219&script=sci_

abstract&tlng=pt>. Acesso em: 2 abr. 2017.

BORYSOW, I. C.; FURTADO, J. P. Acesso e interseto-

rialidade: o acompanhamento de pessoas em situação 

de rua com transtorno mental grave. Physis Revista 

de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 33-50, 

2013. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.

oa?id=400838260003>. Acesso em: 2 abr. 2017.

______. Acesso, equidade e coesão social: avaliação de 

estratégias intersetoriais para a população em situa-

ção de rua. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 

São Paulo, v. 48, n. 6, p. 1069-76, 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n6/pt_0080-

6234-reeusp-48-06-1069.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2017.

BRASIL. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 

2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede 

de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 30 dez. 2010. 

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 

23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou trans-

torno mental e com necessidades decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 26 dez. 2011. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e 

Temática. Centros de Atenção Psicossociais e Unidades 

de Acolhimento como lugares de atenção psicossocial no 

território. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015.

CHRYSTAL, J. et al. Experience of primary care 

among homeless individuals with mental health con-

dicions. PLOS ONE, [S. l.], v. 10, n. 2, 2015.  Disponível 

em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC4319724/>. Acesso em: 2 abr. 2017.

DALMOLIN, B. M.; LOPES,  S. M. B.; 

VASCONCELLOS, M. P. C.  A construção metodológica 

do campo: etnografia, criatividade e sensibilidade na 

investigação. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 

19-34, 2002.

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. Porto 

Alegre: Artmed, 2009a.

______. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: 

Artmed, 2009b.

GARIGLIO, M. T. O. O cuidado em saúde. In: MINAS 

GERAIS. Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 

Gerais. Oficinas de qualificação da atenção primária à 

saúde em Belo Horizonte: Oficina 2 – Atenção Centrada 

na pessoa. Belo Horizonte: ESPMG, 2012.

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: 

Artmed, 2009.

HALLAIS, J. S.; BARROS, N. F. Consultório na Rua: 

visibilidades, invisibilidades e hipervisibilidade. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 7, p. 

1497-1504, jul. 2015.

LISBOA, M. S. s loucos de rua e as redes de saúde men-

tal: os desafios do cuidado no território e a armadilha 

da institucionalização.  2013. 281 f. Tese (Doutorado em 

Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2013. 

LONDERO, M. F. P.; CECCIM, R. B.; BILIBIO, L. F. 

S. Consultório de/na rua: desafio para um cuidado 

em verso na saúde. Interface, Botucatu, v. 18, n. 49, p. 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1130-1142, OUT-DEZ 2017

VAN WIJK, L. B.; MÂNGIA, E. F.1142

251-260, 2014. 

RIO NAVARRO, J. et al. Physical and sexual violen-

ve, mental health indicators and treatment seeking 

among street-based population groups in Tegucigalpa, 

Honduras. Revista Panamericana de Salud Publica, 

Washington, v. 31, n. 5, p. 388-395, 2012. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22767039>. 

Acesso em: 2 abr. 2017.

SÃO PAULO. Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas. Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social. Prefeitura de São Paulo. Censo 

da população em situação de rua da cidade de São Paulo, 

2015: Resultados. São Paulo, 2015. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/

upload/assistencia_social/observatorio_social/2015/

censo/FIPE_smads_CENSO_2015_coletivafinal.pdf/>. 

Acesso em: 30 jul. 2015.

______. Prefeitura de São Paulo. Dados demográficos 

dos distritos pertencentes às Subprefeituras. 2010. 

Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cida-

de/secretarias/regionais/subprefeituras/dados_demo-

graficos/index.php?p=12758>. Acesso em: 27 nov. 2014.

SARRADON-ECK, A.; FARNARIER, C.; HYMANS, 

T. D. Caring on the margins of the healthcare system. 

Anthropology & Medicine, Londres, v. 21, n. 2, p. 251-263, 

2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nl

mcatalog?term=%22Anthropol+Med%22[Title+Abbrev

iation>. Acesso em: 2 abr. 2017.

SILVA, F. P.; FRAZÃO, I. S.; LINHARES, F. M. P. 

Práticas de saúde das equipes dos Consultórios de 

Rua. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v. 30, n. 4, p. 805-814, abril 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

-311X2014000400805&script=sci_abstract&tlng=pt>. 

Acesso em: 2 abr. 2017.

SKOSIREVA, A. et al. Different faces of discrimina-

tion: perceived discrimination among homeless adults 

with mental illness in healthcare settings. BMC Health 

Care Research, Londres, v. 14, n. 376, 2014. Disponível 

em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC4176588/>. Acesso em: 2 abr. 2017. Não paginado.

VALENCIA, E. et al. Homelessness and mental health 

in New York City: an overview 1994-2006. Cadernos 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 20-26, 2011. 

Disponível em: <http://www.cadernos.iesc.ufrj.br/ca-

dernos/images/csc/2011_1/artigos/CSC_v19n1_20-26.

pdf>. Acesso em: 2 abr. 2017.

VARANDA, W.; ADORNO, R. C. F. Descartáveis urba-

nos: discutindo a complexidade da população de rua 

e o desafio para políticas de saúde. Saúde e Sociedade, 

São Paulo, v. 13, n. 1, p. 56-69, jan./abr. 2004. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

-12902004000100007&script=sci_abstract&tlng=pt>. 

Acesso em: 2 abr. 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). How 

can health care systems effectively deal with the major 

health care needs of homeless people. [S. l.]: WHO, 2005. 

Disponível em: <http://www.euro.who.int/__data/as-

sets/pdf_file/0009/74682/E85482.pdf?ua=1>. Acesso 

em: 2 abr. 2017.

ZERGER, S. et al. Differential experiences of discrimi-

nation among ethnoracially diverse persons experien-

cing mental illness and homelessness. BMC Psychiatry, 

Londres, v. 14, n. 353, 2014. Disponível em: <https://

bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/

s12888-014-0353-1>. Acesso em: 2 abr. 2017.

Recebido para publicação em abril de 2017 
Versão final em setembro de 2017 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: não houve



RESUMO  O objetivo deste artigo é discutir as estratégias utilizadas por diferentes grupos de 
pessoas que ouvem vozes, para o enfrentamento de tal experiência. Trata-se de um estudo 
etnográfico realizado junto a grupos italianos de ouvidores de vozes. Os dados, que foram 
obtidos no período entre outubro de 2014 e janeiro de 2016, através da observação partici-
pante, com registros em diários de campo, demonstram que estratégias de enfrentamento em 
espaço grupal, tais como o diálogo com as vozes, a busca de informação e a escrita sobre as 
mesmas são importantes para a superação das dificuldades decorrentes dessa vivência e esti-
mulam o protagonismo daqueles que as ouvem.

PALAVRAS-CHAVE Saúde mental. Terapêuticas. Pacientes. Ouvidores de vozes.

ABSTRACT The objective of this article is to discuss the strategies used by different groups of 
people who hear voices, to cope with such experience. This is an ethnographic study carried 
out with italian groups of voice listeners. The data, that were obtained in the period between 
October 2014 and January 2016, through participant observation, with records in field diaries, 
demonstrate that coping strategies in group space, such as dialogue with the voices, the search 
for information and writing about them are important to overcome difficulties arising from this 
experience and stimulates the protagonism of those who hear them.

KEYWORDS Mental health. Therapeutics. Patients. Hearing voices.
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Introdução

As estratégias terapêuticas no campo da 
saúde mental têm sido ampliadas ao longo 
das últimas décadas, muitas delas voltadas 
para o protagonismo e o respeito às singu-
laridades dos sujeitos que experimentam 
algum tipo de sofrimento mental. Tais es-
tratégias ganham força em contextos socio-
culturais, históricos e políticos particulares 
e, em geral, estão alicerçadas na crítica aos 
saberes instituídos e no entendimento de 
que é possível a constituição de maneiras 
diferentes de enfrentamento e alívio dos so-
frimentos dos sujeitos.

Nesse sentido, um fato relevante ocorreu 
enquanto Movimento Internacional de 
Ouvidores de Vozes, nascido na Holanda, 
na segunda metade dos anos 1980, seguido 
de um encontro fortuito e casual entre uma 
jovem senhora assediada por vozes, Patsy 
Hage, e um intrigante livro, ‘Il crollo della 
mente bicamerale e l’origine della coscien-
za’, publicado pelo psicólogo Julian Jaynes 
(2000). Antes deste encontro singular, Hage 
era assediada por vozes ameaçadoras, que 
os psicofármacos não conseguiam interrom-
per. E o volumoso livro sustentava uma tese 
que a intrigava. Jaynes (2000) sustentava que 
a nossa mente era dividida em duas partes: 
uma parte objetiva, chamada deus; e uma 
parte subjetiva, chamada homem. Para o 
autor, era normal a mente arcaica ouvir, na 
própria cabeça, uma voz, aquela dos deuses, 
a convicção das coisas. Ele retomou ali os 
heróis da Grécia Antiga celebrados por 
Homero. À luz da tese da mente bicameral, 
Hage começou a perceber as vozes que a 
habitavam a partir de um novo registro, dis-
tante do estigma da patologia psiquiátrica. 
Ela se convenceu de gozar dos privilégios 
concedidos aos heróis da Grécia Antiga, de 
ouvir as vozes dos deuses (CARDANO; LEPORI, 2012; 

ROMME; ESCHER, 1997).
O psiquiatra que era responsável pelos 

cuidados de Hage, Marius Romme, a enco-
rajou a compartilhar com outros pacientes 

sua própria descoberta, constituindo o pri-
meiro núcleo de grupo de mútua ajuda da 
Rede de Ouvidores de Vozes, que estava 
para nascer. Esta prática, que autorizava o 
paciente psiquiátrico a interpretar a própria 
diferença, alheia a um registro patológico, 
se difunde primeiro na Holanda, depois no 
Reino Unido, dando vida à organização in-
ternacional Intervoice, propagada em todo o 
mundo (BARROS; SERPA JÚNIOR, 2014; CARDANO; LEPORI, 

2012). Após ampla difusão, principalmente 
nos países de língua inglesa, o movimento 
de ouvidores de vozes ganhou projeção na 
Itália, no ano de 2011, com a constituição da 
associação Noi e Le Voci (CARDANO; LEPORI, 2012).

No Brasil, o movimento já conta com um 
blog – intervoicebrasil.blogspot.com.br – e 
com iniciativas em algumas cidades, como o 
Rio de Janeiro (BARROS; SERPA JÚNIOR, 2014).

Alguns dos pressupostos do movimento 
consistem em: os sujeitos detêm uma ex-
pertise sobre suas experiências; ouvir vozes 
é uma experiência singular, não necessaria-
mente de sofrimento e patologizável (ainda 
que não se trate de negar a existência de uma 
doença); é possível criar estratégias para 
lidar com as vozes; é necessário desmedica-
lizar e romper com os estigmas advindos de 
uma leitura psiquiátrica dessas experiências; 
e é importante compartilhá-las em grupos de 
ajuda mútua. Estes pressupostos indicam a 
centralidade dos sujeitos e suas experiências 
singulares com as vozes, buscando, no com-
partilhamento destas com seus pares, estra-
tégias para o enfrentamento das dificuldades 
que advêm de tal escuta.

Os grupos desenvolvidos não são homo-
gêneos em termos de organização, funciona-
mento e regularidade, entre outros aspectos, 
a depender dos contextos socioculturais, bem 
como das circunstâncias que possibilitam seu 
surgimento. Em geral, os grupos progridem 
na perspectiva da ajuda mútua, compostos 
por ouvidores de vozes, que se reúnem siste-
maticamente para compartilhar tal experiên-
cia, compreendê-la e desenvolver estratégias 
de enfrentamento, de modo a recuperar o 
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controle sobre suas próprias vidas (BAKER, 2012; 

COLEMAN; SMITH, 2006; ROMME; ESCHER, 1997).

Considerando a importância das experiên-
cias desenvolvidas pelo movimento de ouvi-
dores de vozes para o campo da saúde mental, 
o objetivo deste artigo é discutir as estratégias 
propostas por grupos realizados no contexto 
italiano, para o enfrentamento da experiência 
de ouvir vozes, por seus participantes.

Metodologia

Este trabalho consiste em um estudo quali-
tativo, de abordagem etnográfica, realizado 
junto aos grupos de ouvidores de vozes, em 
três cidades do interior da Itália. Os grupos 
foram acompanhados por duas pesquisa-
doras, no período entre outubro de 2014 
e janeiro de 2016. O percurso etnográfico 
iniciou-se em outubro de 2014, no acompa-
nhamento ao grupo de Gubbio (Perúgia), e 
seguiu-se aí por seis meses. Já de março de 
2015 a fevereiro de 2016, deu-se nos grupos 
Settimo Torinese (Turim) e San Giuseppe 
di Cairo (Savona), sendo utilizadas a obser-
vação participante e a descrição densa em 
diário de campo, além de entrevistas, como 
complementares. Nesses períodos, o per-
curso etnográfico incluiu a participação das 
pesquisadoras nas reuniões dos grupos e no 
acompanhamento de outras atividades na 
comunidade, e cuidadosamente as ingressou 
no campo, de modo a garantir-lhes o direito 
de entrada, a aceitação dos ouvidores de 
vozes e a formação do vínculo de confiança.

O trabalho de campo teve como ponto de 
partida o compartilhamento do local com 
eles, as normas que foram por eles estabe-
lecidas, a linguagem constituída no próprio 
grupo social, suas crenças em relação às 
vozes, suas práticas e modos de lidar com 
elas, a atribuição de sentido às mesmas e as 
relações sociais entre os membros do grupo, 
desenvolvendo, em seguida, uma descrição 
minuciosa em diário de campo.

A escolha da abordagem etnográfica se 

deu por permitir uma compreensão amplia-
da das experiências dos sujeitos, sem en-
cerrá-las em categorias prévias, e “levando 
a sério diferentes formas de pensamento e 
outras formas de conhecimento próprias a 
essas comunidades”, como propõem Nunes 
e Torrenté (2013, P. 286).

Os grupos acompanhados reuniam-se 
com periodicidades diferentes, que variavam 
entre a semanal e a quinzenal, e duravam 
entre uma hora e meia e duas horas. Ocorriam 
dentro de serviços de saúde mental, coorde-
nados por ouvidores de vozes e profissionais 
de saúde mental. Participava desses grupos 
um número variável entre 8 e 15 pessoas.

A inserção das pesquisadoras nos grupos se 
deu por meio de contato com os coordenado-
res, consulta prévia e concordância de todos 
os membros desses grupos. Os dados foram 
obtidos através da observação participante e 
os registros foram feitos em diários de campo.

Os dados estão identificados no texto con-
forme as iniciais das cidades onde os grupos 
foram acompanhados, aqui denominados: G, 
ST e SGC. Letras alfabéticas foram utilizadas 
para identificar os participantes dos grupos.

A pesquisa atendeu a todos os procedi-
mentos éticos e foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Pelotas, por 
meio do parecer nº 750.144, de 2014.

Discussão e resultados

Grupos de ouvidores de vozes: senti-
dos e vínculos

A organização de grupos de autoajuda/ajuda 
mútua compostos por ouvidores de vozes tem 
possibilitado a criação de espaços coletivos de 
compartilhamento dessas experiências. Tais 
grupos apostam na capacidade de produzir 
uma melhor convivência com as vozes, a partir 
do compartilhamento de vivências, informa-
ções e estratégias de enfrentamento.
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Um ponto que se destaca dentro dessa abor-
dagem diz respeito à possibilidade de discutir 
as vozes como uma experiência real na vida 
dos sujeitos, sem a preocupação de classificá-
-las como expressão de um processo de adoe-
cimento, ou religioso, mas sim em um contexto 
mais amplo de narrativas pessoais e de sentidos 
para aqueles que as experimentam.

Assim, os grupos têm o potencial de confe-
rir legitimação a tais experiências, por meio do 
compartilhamento destas em um coletivo. Ou 
seja, representam um lugar seguro para falar 
sobre as vozes; um local para descobertas de 
significados para alcançar o controle sobre a 
experiência; um espaço de construção de redes 
sociais de suporte; um ambiente para desenvol-
ver-se enquanto agente transformador na vida 
de outro membro do grupo (ZANNI, 2017).

Os ouvidores de vozes são pessoas for-
temente estigmatizadas, portanto, tendem 
a valorizar a chance de conhecer outras 
pessoas com experiências semelhantes. 
Como consequência, os grupos de ouvidores 
de vozes têm se disseminado, fornecendo um 
contexto seguro para que seus participantes 
compartilhem experiências e permitam a 
divulgação de estratégias para lidar com as 
vozes, e ainda considerem crenças alternati-
vas sobre elas (RUDDLE; MASON; WYKES, 2011).

Vale destacar que o fato de ouvir vozes que 
as demais pessoas não ouvem é relatado por 
muitos ouvidores como uma experiência per-
turbadora e até mesmo desesperadora. Romme 
e Escher (1997), ao caracterizarem a experiên-
cia de ouvir vozes, dividem-na em três fases: a 
fase de surpresa, a fase de organização e a fase 
de estabilização. A primeira fase, da surpresa, 
segundo os autores, é caracterizada pela maior 
parte dos que ouvem vozes como uma experi-
ência de início vívido, súbito e surpreendente. 
No mesmo sentido, são os relatos dos partici-
pantes dos grupos acompanhados. Em algumas 
reuniões, tal fase pode ser reconhecida, como 
mostram os fragmentos a seguir:

G. diz que é muito difícil falar de como se sente. 
Ela se sentiu muito assustada quando iniciaram 

as vozes, porque lhe diziam que era uma prosti-
tuta e ordenavam para que parecesse erotizada 
diante das pessoas. Era uma exposição muito 
grande da sua pessoa. Ela diz que não gosta de 
recordar tudo que fez. Era muito estranho, por-
que ela não se reconhecia no que estava fazendo. 
Sentia-se insegura, angustiada. (ST).

P. fala das vozes e do medo quando aquela mu-
lher que ele ouvia lhe dizia que era um pedófilo, 
pois pensava que todos ao seu redor acreditavam 
no que a voz dizia dele. Diz que foi um período 
muito difícil, porque não tinha confiança em nin-
guém. (ST).

O medo que caracteriza essa fase está 
ligado à construção social, que relaciona as 
vozes à loucura e à esquizofrenia, e ao pavor 
de ouvir vozes que outros não escutam. Essa 
experiência solitária, que está na ordem do 
tabu e é quase proibida de ser partilhada, faz 
com que o ouvidor de vozes reconheça a ex-
periência como assustadora.

Outro aspecto importante é a relação do 
aparecimento das vozes, na maioria das 
vezes, com uma vivência de um trauma 
sofrido pelo ouvidor, parecendo ser mais 
grave quando as vozes iniciam na adolescên-
cia (BAKER, 2012; COLEMAN; SMITH, 2006; CONTINI, 2013A; 

ROMME; ESCHER, 1997). As experiências traumá-
ticas são variadas e dizem respeito a singu-
laridades e circunstâncias socioculturais e 
históricas, como, por exemplo, a relatada em 
uma das reuniões:

Logo no início da reunião, A. pergunta a Ab. 
como ele está, pois ele demonstra claramente es-
tar triste. [...] Ab. fala pouco, e tem muita dificul-
dade com a língua italiana. Conta que começou 
a ouvir as vozes logo que chegou à Itália. Relata 
que hoje está bem, porque as vozes lhe disseram 
que o serviço é um lugar bom; e que as ouve so-
mente quando chega ao abrigo. (ST).

No fragmento supracitado, o fato de ter 
passado por um processo muitas vezes 
traumático, como as imigrações que têm 
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ocorrido na Europa, e, mais do que isto, estar 
na condição de imigrante (HATTON, 2016), são 
eventos marcantes na vida de Ab., que parece 
relacionar ambos os acontecimentos. Tais 
eventos podem desencadear o isolamento 
do sujeito e tornar a vivência do processo 
ainda mais solitária. Os grupos de ouvidores 
de vozes emergem como espaços de apoio e 
acolhimento às pessoas em seus sofrimentos.

Nesse sentido, as estratégias desenvolvi-
das nos grupos partem da ideia de que ouvir 
vozes não é o problema. O problema maior 
é a dificuldade do ouvidor em estabelecer 
algum tipo de relação com as suas vozes. 
Assim, tais estratégias se constituem como 
uma alternativa ao saber psiquiátrico tra-
dicional, que caracteriza tais escutas como 
alucinações auditivas e verbais. Ao trabalhar 
em grupos, propõem incluir e valorizar as 
vivências subjetivas, e acompanhar seus des-
dobramentos na relação do sujeito com as 
vozes. A audição de vozes não é vista a partir 
de um observador externo do fenômeno, mas 
sim na pluralidade de formas e modos como 
as vozes se manifestam (MUÑOZ ET AL., 2011).

Outro aspecto que se destacou nas obser-
vações feitas diz respeito à dinâmica que se 
estabelece nos grupos, que difere das que 
ocorrem em grupos conduzidos dentro dos 
serviços, por estarem centrados nos compar-
tilhamentos do cotidiano, de vivências e ex-
periências, as quais nem sempre estão ligadas 
diretamente às vozes. Como observado, são 
muitos os momentos em que a conversa ex-
trapola o tema das vozes e são discutidas 
questões como futebol, situação econômica 
do país, receitas culinárias etc. Enfim, há uma 
interação livre de protocolos pré-estabele-
cidos. No fragmento do diário de campo a 
seguir, é possível reconhecer este aspecto:

É um grupo muito interessante. A maioria dos 
integrantes se expressa bem, e são pessoas afe-
tuosas, acolhedoras. Eles são muito respeitosos, 
diretos e francos entre si. Chama a atenção o 
modo como abordam os temas centrais no grupo. 
Não se assemelha a um grupo psicoeducativo, 

cognitivo-comportamental, psicodinâmico ou 
mesmo de medicalização. É uma abordagem psi-
cossocial de enfrentamento dos problemas con-
cretos da vida cotidiana. Falam sobre retomar o 
poder sobre sua própria vida; refletem sobre ter 
condições, no momento, de dirigir um automóvel, 
ter sua carteira de motorista renovada, distinguir 
se está bem ou mal, sobre cuidar de si. (ST).

Essa dinâmica de trocas sem protocolos 
estabelecidos, na qual cada um pode se ex-
pressar de forma livre e sincera, parece criar 
um ambiente rico para a busca por sentido e 
por estratégias de enfrentamento das vozes.

As relações de apoio mútuo e a criação 
de vínculos intensos também são caracte-
rísticas desses grupos. Percebe-se que, nos 
grupos, as relações iniciadas nos espaços 
de ajuda mútua ganham dimensões afeti-
vas, as quais têm a potência de romper com 
o ciclo de solidão criado pelo estigma que 
envolve o ouvidor de vozes, especialmente 
no momento em que é muito necessário falar 
sobre esta experiência difícil e amedronta-
dora, como mostra o fragmento a seguir:

No grupo hoje, L. diz o que é o grupo de ouvidores 
de vozes para ela, enfatizando a ajuda mútua e 
seu percurso de medo e angústia em relação à 
escuta de múltiplas vozes. Fala do acolhimento, 
por parte de MM. (coordenador do grupo) e dos 
colegas, e de como tem vivido melhor com as vo-
zes. [...] Ela enfatiza que compartilhar sua expe-
riência lhe ajudou a enfrentar o medo e não se 
sentir só [...] diz que hoje ainda ouve vozes, mas 
consegue conviver com elas. (SGC).

Hoje, particularmente, o grupo foi muito intenso, 
e a experiência das pessoas com as vozes contri-
buiu para isto. As pessoas falaram coisas muito 
íntimas, muito particulares. Falaram da experi-
ência de ouvir vozes que os outros não ouvem. E 
do silêncio motivado pelo medo da relação direta 
feita entre as vozes e a doença mental, na socie-
dade. (ST).

As relações e os sentimentos compartilha-
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dos nos grupos muitas vezes ultrapassam os 
espaços e tempos estabelecidos, envolvendo, 
por exemplo, as famílias dos ouvidores. Neste 
sentido, em alguns momentos, os vínculos 
emergem com mais vigor nos grupos, em es-
pecial, em situações como doenças e perdas, 
tal como mostra o fragmento a seguir:

A irmã de S. começou a falar e disse que elas 
estavam ali para agradecer ao grupo por tudo o 
que o grupo tinha feito pela S., que havia fale-
cido. Contam que o grupo era uma família para 
S. e que, mesmo no final, quando ela quase não 
tinha mais forças, ela queria ir e participar [...] 
É realmente um momento muito emocionante. 
Depois de algumas poucas falas, sobre como to-
dos estão lidando e tentando seguir adiante sem 
ela, as familiares vão embora, e o grupo fica em 
silêncio. (G).

No Grupo de San Giuseppe di Cairo, uma inte-
grante estava afastada, em tratamento quimio-
terápico. Antes da finalização da reunião do gru-
po, fazem uma ligação telefônica, em viva voz, 
para ela, para cada um manifestar seu apoio e 
afeto. Uma visita à sua casa é combinada para o 
próximo final de semana, incluindo um café, em 
que cada um deverá levar um alimento. (SGC).

Mesmo em um contexto difícil, de perdas 
e adoecimentos, os grupos mostram-se como 
espaços férteis de crescimento individual, 
não só pela necessidade de enfrentamento 
dos processos vitais, mas também pela pos-
sibilidade de amadurecimento de relações 
que se estabelecem entre seus integrantes. 
Assim, favorecem a elaboração das experiên-
cias individuais, permitindo a descoberta de 
novos objetivos de vida, que não só ajudam 
no processo de enfrentamento das vozes, 
mas também retiram o ouvidor da solidão 
e do isolamento, abrindo-lhe novas oportu-
nidades para uma participação mais ativa 
neste processo.

A exemplo disso, foram observados muitos 
momentos extragrupais, criados entre os 
participantes, os quais ocuparam espaços que 

possibilitaram novas formas de diálogo com a 
sociedade. A circulação em locais de entreteni-
mento, arte e cultura possibilita o rompimento 
dos preceitos de inadequação e segregação que 
a experiência de ouvir vozes pode gerar. Um 
exemplo disto é que, sempre após o término 
do encontro do grupo da cidade de Gubbio, os 
participantes faziam o fechamento com um 
característico ‘aperitivo’ italiano, em um bar no 
mesmo prédio comercial em que estava locali-
zado o Centro de Atenção Diária e onde eram 
desenvolvidas as atividades. O ‘aperitivo’ era 
marcado por interações, trocas afetivas, sorri-
sos e conversas. 

Ao final do encontro, descemos todos ao bar. Eles me 
ofereceram uma bebida, me sugerindo o que estão 
habituados a tomar, o crodino, uma bebida amarga 
não alcoólica, semelhante ao aperol. (G).

Além disso, espaços como o 7th World 
Hearing Voices Congress, realizado na 
Espanha, no ano de 2015, também foram 
apontados pelos próprios ouvidores como 
importantes para a aproximação e interação 
entre eles, tal como relatou uma das par-
ticipantes do grupo, no trecho: “Como foi 
bom estar em meio a tantas pessoas com ex-
periências parecidas” (SGC). Os congressos 
parecem permitir que diferentes pessoas, de 
diferentes lugares do mundo, compartilhem 
experiências de enfrentamento e ampliem as 
possiblidades de se reapropriarem de suas 
próprias vidas.

Entende-se que muitos ouvidores con-
seguem, a partir das relações estabelecidas 
nos grupos, enfrentar a fase de surpresa 
através do compartilhamento de experiên-
cias e da criação de vínculos, que possibili-
tam conferir outros sentidos para as vozes. 
Desta maneira, são capazes de positivar suas 
experiências de ouvir vozes e avançar para 
as fases de organização, na qual ocorre o 
processo de seleção e comunicação com as 
vozes; e de estabilização, quando se desen-
volvem processos mais consistentes e con-
tínuos de lidar com as vozes (ROMME; ESCHER, 
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1997). Os grupos de ouvidores de vozes têm 
especial papel nestas fases.

Para os ouvidores de vozes e aqueles 
que trabalham com os grupos de ouvidores, 
rotular essa experiência como ‘alucinação’ 
impede a construção de uma relação com a 
pessoa e discrimina aqueles que experimen-
tam influências positivas oriundas da expe-
riência de ouvir vozes (ROMME; ESCHER, 2012). A 
terminologia aliena a pessoa de sua experi-
ência, dificulta o seu desenvolvimento e não 
a estimula a obter mais compreensão sobre o 
que está experimentando, o que não contri-
bui na sua recuperação.

Estratégias de enfrentamento

Ao longo do processo de aprendizado para 
o enfrentamento das experiências com as 
vozes, os ouvidores compartilham diferentes 
estratégias para lidar com elas. Um dos pri-
meiros movimentos tende a ser o de tentar 
ignorar as vozes. Contudo, tem sido consen-
so (BAKER, 2012; CONTINI, 2013A; ROMME; ESCHER, 1997) 
que ignorar as vozes não é efetivo. A estraté-
gia de ignorá-las, apesar de citada nos grupos 
e tentada por vários ouvidores, mostra-se 
bastante limitada. Mesmo o diálogo com 
as vozes e o seu controle são apresentados 
como desafios frente aos quais nem sempre 
se obtém uma resposta imediata. No entanto, 
Romme e Escher (1997) insistem na estratégia 
central de aceitar as vozes como um princí-
pio estruturante para o autoconhecimento, 
para superar o medo, para efetuar as mudan-
ças e para que o poder da pessoa sobre sua 
própria vida se restabeleça.

Algumas técnicas de curto prazo são uti-
lizadas nos grupos de ouvidores de vozes, 
no sentido de ajudar no diálogo com elas, na 
obtenção de maior controle sobre as mesmas 
e no reconhecimento dos modos como as 
vozes afetam a vida do ouvidor. Sendo assim, 
pode-se responder às vozes; designar um 
tempo definido para escutar as vozes; dispen-
sar as vozes por um determinado período; es-
crever o que as vozes dizem e querem dizer; 

verificar se o que as vozes dizem é verdade; 
criar fronteiras; adiar ordens; substituir dife-
rentes ordens e aprender a expressar raiva; 
antecipar a voz; e falar com alguém sobre as 
vozes (ROMME; ESCHER, 2000).

Destacam-se, a seguir, três técnicas utili-
zadas pelos participantes dos grupos acom-
panhados: estabelecer um diálogo com as 
vozes; buscar informações sobre as vozes; e 
escrever sobre as mesmas.

ESTABELECER UM DIÁLOGO COM AS VOZES

Nos grupos acompanhados, percebeu-se a 
existência da ideia de que as vozes vêm dos 
pensamentos e das experiências de vida do 
sujeito, da sua história, de sua vivência e de 
seu modo de lidar com as coisas da vida. A 
orientação que prevalecia nos grupos era 
para que houvesse mudança na relação com 
as vozes, primeiro, rompendo a fronteira do 
medo e, logo, reconhecendo que o problema 
não são as vozes em si, mas as emoções mo-
bilizadas e modos de conviver com elas, tal 
como mostra o fragmento a seguir:

M. fala que tem muita dificuldade de falar com 
as vozes, que tem muito medo. L. fala para M. 
fazer um esforço e falar com as vozes. Ela diz 
que vai para o quarto e liga o rádio mais alto, até 
que elas desapareçam, e, às vezes, funciona. D. 
diz que talvez funcione por um tempo, mas que, 
se algum dia não funcionar, pensa que ela deve 
tentar falar com as vozes. Ela se diz ainda muito 
assustada para isto. As falas são no sentido de 
acolher e fortalecer M., que aparenta muita fra-
gilidade. (SGC).

Uma das estratégias de enfrentamento muito 
presente nos grupos é a de conversar com as 
vozes. Se estas forem positivas, a tendência é 
valorizá-las; se forem depreciativas, vale tentar 
compreendê-las e controlá-las, de modo a recu-
perar o controle sobre a própria vida.

T. tem uma fala pastosa e relata que ainda se 
sente assustado, em muitos momentos, com as 
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vozes. Mas tem feito o exercício de perguntar o 
que elas querem e tentar falar com elas, mes-
mo que isto, em alguns momentos, quando são 
várias vozes falando ao mesmo tempo, se torne 
uma tarefa difícil. (SGC).

Tal como se percebeu nos grupos, a partir 
do momento em que o ouvidor consegue es-
tabelecer uma relação com suas vozes, e se 
apropria delas, reconhecendo quantas são, 
quem são e que tipo de resposta deve dar a 
elas, ele constrói maneiras de driblar situa-
ções que lhe parecem constrangedoras, tal 
como mostra o fragmento a seguir:

F. conta que, há alguns dias atrás, estava com 
a sobrinha, em uma sorveteria, e que a voz co-
meçou a falar com ele. Ele queria responder, mas 
não podia, porque a sobrinha poderia se assustar. 
Ele tentou ignorar a voz, mas ela era insistente. 
Ele conta que se levantou, foi até o banheiro, con-
versou com a voz e depois voltou. Diz que sabe 
que as pessoas não entendem. (G).

O movimento feito pelo ouvidor evidencia 
sua consciência de que a sociedade ainda não 
compreende bem esse fenômeno e que, por 
isto, pode se assustar quando os não ouvidores 
se deparam com o fato d’ele estar conversando 
com alguém que as demais pessoas não veem.

Essa estratégia de conversar com as vozes 
tem sido apontada (BAKER, 2012; COLEMAN; SMITH, 

2006; CONTINI, 2013B; ROMME; ESCHER, 1997) como fun-
damental para a retomada do controle sobre 
a própria vida. Apesar de ser um processo 
difícil para o ouvidor, ele precisa, necessa-
riamente, superar o medo inicial para, assim, 
aceitar as vozes, conhecê-las e positivar sua 
experiência com elas. Todo este processo 
passa pela estratégia de conversar com as 
vozes, que vai permitir ao ouvidor mais co-
nhecimento sobre elas e sobre si mesmo.

O protagonismo do ouvidor de vozes fica 
evidente na medida em que, conhecendo 
suas vozes e o que elas querem, é possível 
retomar o controle da situação, perdido no 
primeiro momento. “B. afirma que, para ela, 

é difícil quando ouve as vozes porque ela tem 
que falar com elas, tentar manter o controle, e, 
às vezes, isso é muito difícil” (ST).

Um questionamento importante, colocado 
por muitos ouvidores de vozes nos grupos, é 
sobre as vozes de comando, particularmente 
as vozes negativas, que dão orientações e co-
mandos para a pessoa se matar ou ferir outra 
pessoa. Este tema tem sido tratado com 
ênfase no poder de livre arbítrio da pessoa, 
pois o comando é da voz, mas a tomada de 
decisão, a ação e a consequência são sempre 
da pessoa. Por isto, não se pode delegar de-
terminadas atitudes à voz (BAKER, 2012; CONTINI, 

2013A, 2013B; ROMME; ESCHER, 1997).
Essa discussão é realizada amplamen-

te nos grupos de ouvidores de vozes, pois 
se eles ferem alguém, não são as vozes que 
o fazem, e não são elas que respondem por 
tais atos. Assim, na tomada de decisões, é o 
ouvidor quem deve julgar, a partir de seus 
valores, o que deve ou não fazer. É muito in-
teressante como este debate é potente e con-
tribui para o ouvidor fazer o enfrentamento 
dos comandos da voz, dizendo-lhe que não 
vai fazer determinada coisa, questionando-
-a, enfim, posicionando-se como um sujeito 
com desejos, tal como ocorreu em uma das 
reuniões acompanhadas.

Uma questão discutida nesta reunião é o ques-
tionamento de A. sobre quando se deve ou não 
fazer aquilo que dizem as vozes. Isto gera uma 
discussão quando MM [coordenador do grupo] 
devolve a pergunta ao grupo. L. responde que 
depende. Os outros concordam e dizem que têm 
que avaliar se é certo ou errado. M. diz que, se a 
voz diz para matar alguém, ele pergunta: ‘Mas, 
por quê?’. Uma vez a voz respondeu que estava 
brincando. Diz que, o que não faria, não pode fa-
zer só porque a voz falou. Aí, é melhor pedir ajuda 
no grupo, no serviço. (SGC).

Outro aspecto importante, nesse sentido, 
diz respeito aos recursos para lidar com as 
vozes e à importância de protagonizar a 
própria existência. Em uma das reuniões do 
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grupo, as ouvidoras A. e G. falaram de suas 
relações com o assunto, como mostra o frag-
mento a seguir:

A. comenta que as vozes expressam os pensa-
mentos, o sofrimento; falam, através das pes-
soas, sobre suas dificuldades. Diz que é verdade 
que o mundo ao redor influencia nosso pensa-
mento, mas que cada um necessita ser protago-
nista da sua própria vida. Fala de não delegarmos 
a outros e às situações externas as decisões sobre 
nossas vidas. O debate se trata de conviver com 
as vozes e manter o controle sobre sua vida, de 
não dar às vozes este poder. (ST).

G. conta sua história de sofrimento, diz que não 
se reconhecia, que não aceitava a ajuda de nin-
guém quando estava mal e ouvia as vozes di-
zendo que ela estava bem, que os outros é que 
pensavam que ela estava mal. Diz: ‘O serviço de 
saúde mental é só uma parte da vida da pessoa. 
Não é possível que um serviço trate as pessoas 
como uma criança ou um idoso. A pessoa precisa 
ser autônoma e saber o que tem que fazer pela 
sua própria vida’. (ST).

Diante do exposto, a possibilidade de es-
tabelecer um diálogo com as vozes significa 
superar a surpresa inicial e enfrentar, junto 
com seus pares, medos e dificuldades advin-
dos da experiência de ouvir vozes, sempre 
protagonizando uma relação em que sua 
vontade e controle predominem.

AMPLIAR E COMPARTILHAR INFORMAÇÕES: 
FERRAMENTAS PARA COMPREENDER A 
EXPERIÊNCIA

Outra estratégia importante desenvolvi-
da pelos participantes dos grupos é buscar 
informações sobre a experiência de ouvir 
vozes. No intuito de saber mais sobre tal 
vivência, além de compartilhar os desdobra-
mentos desta em suas vidas, durante as reu-
niões, são discutidos aspectos relacionados 
ao fenômeno em si.

Como apresentado por Romme e Escher 

(1997) e Coleman e Smith (2006), sobre a experi-
ência de ouvir vozes incidem várias interpre-
tações, entre as quais a biomédica. Entretanto, 
esta interpretação, embora reconhecida pelos 
participantes dos grupos, não é hegemônica.

A ampliação do repertório conceitual para a 
compreensão tem se mostrado profícua no en-
frentamento das dificuldades advindas da ex-
periência de ouvir vozes, uma vez que amplia, 
também, as possibilidades de domínio sobre a 
própria vida, por parte dos sujeitos. El-Jaick et 
al. (2015, P. 229) argumentam que 

quando as informações acerca do processo 
de adoecimento são escassas, o cardápio de 
opções dos pacientes pode se afunilar, geran-
do prejuízos em relação às possibilidades de 
escolhas para o tratamento.

Os participantes dos grupos demonstram 
a necessidade de discutir informações sobre 
a experiência de ouvir vozes, bem como ma-
neiras de acessar tais informações, o que foi 
citado em uma das reuniões acompanhadas, 
como segue:

A. e F. dizem que andaram conversando, que eles 
gostariam de estudar mais sobre as vozes. E pro-
põem que, a cada encontro, seja discutida uma 
temática diferente. P. [psiquiatra que participa 
do grupo] diz que acha uma boa ideia, e é pro-
posto que seja discutido um instrumento sobre as 
vozes. (G).

O instrumento sugerido diz respeito a 
um questionário conhecido como ‘Hearing 
voices: A structured questionnaire’, desen-
volvido por Sandra Escher, Patsy Hage e 
Marius Romme. Trata-se de uma Entrevista 
Estruturada Maastricht, que foi uma ferra-
menta concebida originalmente para obter 
informações de pessoas que ouvem vozes 
e gerou um quadro mais completo de ex-
periências compartilhadas, utilizadas para 
desenvolver estratégias de enfrentamento. 
A entrevista tem como objetivo saber mais 
sobre as vozes e o passado do ouvidor de voz, 
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concentrando-se em cinco áreas principais: a 
identidade das vozes; as suas características 
(incluindo conteúdo); a história; os gatilhos; 
infância; e adolescência (ROMME; ESCHER, 2012).

Essas estratégias de enfrentamento das 
vozes, sistematizadas a partir desse ins-
trumento e de outras experiências com 
grupos de ouvidores de vozes, que têm 
princípios em comum com o movimen-
to de ouvidores de vozes, passaram a ser 
divulgadas em referências interligadas na 
Intervoice (BAKER, 2012; COLEMAN; SMITH, 2006; 

CONTINI, 2013A, 2013B; ROMME; ESCHER, 1997).

Entende-se que a busca por informações 
se constitui como um processo de formação, 
tida como uma 

prática reflexiva que busca desenvolver a 
consciência crítica por parte do usuário ou ci-
dadão para objetivos a serem desenvolvidos 
de acordo com sua necessidade ético-político 
e existencial. (RODRIGUES ET AL., 2010, P. 223).

ESCREVER: COMUNICAÇÃO, REGISTRO E 
REFLEXÃO SOBRE AS VOZES

A escrita tem funcionado como uma es-
tratégia significativa entre os ouvidores. 
Conforme aponta Contini (2013A, 2013B), a 
partir de suas experiências com as vozes, a 
escrita de diários se tornou uma ferramen-
ta importante para a interlocução com elas, 
e também como uma terapêutica, já que, ao 
escrever, sentia-se melhor.

Além de funcionar como uma forma de 
comunicação e de terapêutica, os dados 
apontam que a escrita se configura, entre os 
ouvidores de vozes, como um dispositivo de 
reflexão. Ao discutir a escrita como um dis-
positivo terapêutico para a psicose, Pinto e 
Naves (2014, P. 4) sugerem que 

pensar a função da escrita como uma possi-
bilidade de organização psíquica do psicóti-
co é uma via possível para a clínica, pois, ao 

escrever, percebe-se que o sujeito expressa 
sua subjetividade. 

As autoras alegam, ainda, que a escrita é 
uma maneira de conferir um sentido a uma 
experiência de desorganização.

O exercício da escrita possibilita, entre 
outros aspectos, um exercício de reflexão 
sobre si mesmo e sobre as experiências, 
que, ao mesmo tempo, produz sentidos para 
aquele que se implica na atividade. Cabe des-
tacar aqui que, no geral, a escrita proposta 
nos grupos se configura como um exercício 
de pensamento.

Hidalgo (2008), a partir da análise do livro 
‘Diário de hospício’, de Lima Barreto, discute 
uma literatura de urgência, que seria um des-
dobramento de uma escrita de si (Foucault), 
que se dá em um estado de emergência. Tal li-
teratura, segundo a autora, delimita o momento 
exato da escrita como emergência, reação à si-
tuação-limite, que, por isto, se difere da escrita 
dos sujeitos que vivem um dia a dia comum, 
sem limitações que os impeçam de se libertar 
de uma situação opressora.

A escrita, no contexto estudado, no qual 
todos os participantes dos grupos eram alfabe-
tizados, se configura também como uma forma 
de registro e armazenamento de informações 
importantes para a análise das experiências 
consideradas relevantes. Assim, adquire vários 
formatos: podem ser diários íntimos, modos de 
comunicação com as vozes, exercícios progra-
máticos e pragmáticos.

Um dos exercícios feitos no grupo SGC 
foi a utilização de um instrumento que se 
baseava em um relato individual de um 
exercício escrito, no qual cada participan-
te anotava o que gostaria de mudar em sua 
vida, em relação às vozes, no ano novo que 
se aproximava. O fragmento a seguir mostra 
como tal exercício foi discutido no grupo:

Em seguida, cada um relata seu exercício. As 
falas concentram-se em expectativas em viver 
melhor com as vozes no próximo ano, não ter 
conflitos familiares, estudar, trabalhar, namorar, 
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se apaixonar. Apenas M. tem como projeto ‘Não 
ouvir mais as vozes’. (SCG).

A efetividade dessa estratégia também 
pode ser relacionada à produção de senti-
dos para as experiências de ouvir vozes. Tal 
produção parece auxiliar não apenas no en-
frentamento das situações que geram algum 
tipo de sofrimento psíquico, mas também na 
constituição de um registro de experiências, 
que serve de suporte para situações futuras.

Considerações finais

Construir estratégias para enfrentar sofri-
mentos e dificuldades advindos da experi-
ência de ouvir vozes tem se mostrado uma 
possibilidade importante para os sujeitos 
que têm participado tanto dos grupos de ou-
vidores de vozes quanto do movimento mais 
amplo e da rede internacional, a Intervoice.

Como apontado até aqui, tais grupos 
constituem-se enquanto recursos terapêu-
ticos relevantes para os sujeitos. Ainda que 
os grupos sejam heterogêneos em termos de 
organização e funcionamento, no contexto 
estudado percebemos algumas característi-
cas comuns, tais como: a criação de vínculos 
e a constituição de suporte emocional para 
o enfrentamento de dificuldades entre os 
participantes. Outra característica comum, 
encontrada nos grupos estudados, é a au-
toajuda/ajuda mútua, o que confere a tais 
grupos uma dinâmica singular, que escapa 
aos saberes instituídos e estabelece outra 
relação com o saber produzido por seus par-
ticipantes, a partir de suas experiências.

As estratégias que emergem das ex-
periências dos sujeitos nesses grupos, 

especialmente as discutidas aqui, indicam a 
relevância do protagonismo desses sujeitos 
na construção de recursos terapêuticos para 
seus sofrimentos. Outrossim, revelam fer-
ramentas a serem exploradas no campo da 
saúde mental, tais como a escrita, a formação 
e a informação dos sujeitos.

Os grupos de ouvidores de vozes, como 
apresentado, conferem um lugar central 
para os sujeitos, que, no compartilhamento 
de suas experiências, passam a estabelecer 
outra relação com as vozes. Ainda que tais 
grupos estejam se desenvolvendo em con-
textos socioculturais específicos, é possível 
reconhecer suas possibilidades de constitui-
ção em outros países.

Por fim, destacam-se algumas limitações 
relacionadas não somente ao registro de-
talhado em diário de campo pelas pesqui-
sadoras no idioma italiano (com posterior 
tradução para a língua materna de ambas, o 
português), mantendo o compromisso de re-
fletir o que aqueles sujeitos, naquele contex-
to cultural, estavam trazendo, mas também 
relacionadas ao processo de saída de campo, 
que se configurou como um caminho de de-
licada construção, considerando o fato de 
terem passado a conviver intimamente com 
os sujeitos. Ressalte-se, por fim, que este tra-
balho busca contribuir com a ainda limitada 
produção sobre o tema ‘ouvir vozes’, evi-
denciando a perspectiva do sujeito que ouve 
vozes, de modo a contribuir com o desloca-
mento da interpretação tradicional.

Contribuições

Os autores participaram igualmente de todas 
as etapas da construção do artigo. s 
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RESUMO  Este artigo tem como objetivo analisar a percepção de uma equipe de saúde prisio-
nal quanto à circulação e ao consumo de drogas feitos por mulheres privadas de liberdade 
em uma penitenciária. Para a produção do material empírico, realizou-se entrevista com os 
integrantes da equipe de saúde e observação do cotidiano de trabalho desta equipe. Com a 
análise realizada, verificou-se a existência de diferentes enunciações quanto à circulação e 
ao consumo de drogas na instituição. Pode-se dizer que as diferentes posturas adotadas pelos 
profissionais (de combate, tolerância e/ou incentivo ao uso dessas substâncias) decorre, entre 
outros fatores, do estatuto legal atribuído a elas: lícitas ou ilícitas.

PALAVRAS-CHAVE Equipe de assistência ao paciente. Mulheres. Prisões. Drogas ilícitas. 
Pesquisa qualitativa.

ABSTRACT This article aims to analyze the perception of a health team regarding the circulation 
and consumption of drugs by women deprived of their liberty in a penitentiary. For the produc-
tion of the empirical material an interview was conducted with the members of the health team 
and the observation of the daily work of such team. With the analytical exercise carried out it 
was possible to verify the existence of different statements regarding the circulation and con-
sumption of drugs in the institution. It can still be affirmed that the different positions of combat, 
tolerance or incentive to the use of these substances derives, among other factors, from the legal 
status attributed to them: licit/illicit.

KEYWORDS Patient care team. Women. Prisons. Street drugs. Qualitative research.

SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1156-1167, OUT-DEZ 2017

1156

Circulação e consumo de drogas em uma 
penitenciária feminina: percepções de uma 
equipe de saúde prisional
Drug circulation and consumption in a female penitentiary: 
perceptions of a prison health team 

Tatiana Fraga Dalmaso1, Dagmar Elisabeth Estermann Meyer2

1  Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Programa de 
Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva – Porto Alegre 
(RS), Brasil.
tatidalmaso@gmail.com

2 Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Programa 
de Pós-Graduação em 
Educação e Programa de 
Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva – Porto Alegre 
(RS), Brasil. 
dagmaremeyer@gmail.com

ARTIGO ORIGINAL  |  ORIGINAL ARTICLE

DOI: 10.1590/0103-1104201711513



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1156-1167, OUT-DEZ 2017

Circulação e consumo de drogas em uma penitenciária feminina: percepções de uma equipe de saúde prisional 1157

Introdução

Esse artigo desdobra-se de uma dissertação 
realizada no Programa de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul que teve como um de 
seus objetivos discutir como se define e im-
plementa o cuidado em saúde para mulheres 
usuárias de drogas, presas em uma peniten-
ciária feminina (DALMASO, 2017). Neste artigo, 
discutimos, em particular, a percepção da 
equipe de saúde prisional quanto à circula-
ção e ao consumo de drogas feitos pelas mu-
lheres privadas de liberdade.

De maneira geral, a efetivação do direito 
à saúde da população prisional, apesar de 
estar previsto na Lei de Execução Penal, na 
Constituição Federal e nos princípios do 
Sistema Único de Saúde, tem-se revelado 
um grande desafio. Essa população passa a 
ser reconhecida de forma específica nas po-
líticas públicas de saúde a partir do ano de 
2003, com a instituição do Plano Nacional 
de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) 
e, mais recentemente, com a aprovação 
da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional (PNAISP) (BRASIL, 2014A).

A penitenciária aqui estudada aderiu ao 
PNSSP e, posteriormente, à PNAISP, para 
viabilizar as instalações da equipe de saúde 
prisional e da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
no interior da instituição. O ‘Caderno sobre 
legislações de saúde no sistema prisional’, ela-
borado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), 
aponta que tanto o PNSSP quanto a PNAISP 
são estratégias para que as políticas de saúde 
cheguem à população prisional, o que inclui 
as políticas de saúde mental, nas quais se 
insere o cuidado a pessoas usuárias de drogas.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, drogas são definidas como substân-
cias não produzidas pelo organismo que têm 
a propriedade de atuar sobre um ou mais 
de seus sistemas, produzindo alterações em 
seu funcionamento (CARLINI ET AL. 2001). Dessa 
forma, são consideradas drogas diversas 

Substâncias Psicoativas (SPA): cocaína, 
crack, maconha, tabaco, medicações, deter-
minados alimentos, bebidas entre outros. 

Simões (2008), ao problematizar o consumo 
de drogas no campo dos estudos da cultura 
e da política, afirma que o consumo dessas 
substâncias é fenômeno recorrente e dis-
seminado nas diferentes sociedades. Para o 
autor:

[...] os múltiplos modos pelos quais essa exis-
tência e esses usos são concebidos e viven-
ciados variam histórica e culturalmente. ‘Dro-
gas’ não são somente compostos dotados de 
propriedades farmacológicas determinadas, 
que possam ser natural e definitivamente 
classificadas como boas ou más. Sua existên-
cia e seus usos envolvem questões complexas 
de liberdade e disciplina, sofrimento e prazer, 
devoção e aventura, transcendência e conhe-
cimento, sociabilidade e crime, moralidade e 
violência, comércio e guerra. (SIMÕES, 2008, P. 13).

No campo discursivo que envolve o uso de 
drogas, há diferentes entendimentos sobre 
o consumo dessas substâncias e seus signi-
ficados. Um exemplo dessa diferença pode 
ser visualizado no contexto da indústria 
farmacêutica e da de bebidas alcoólicas, no 
qual o comércio e o consumo têm crescido 
amplamente ao longo dos anos. Já a regula-
mentação sobre o consumo e o comércio de 
substâncias psicoativas consideradas ilíci-
tas – como cocaína, crack e maconha – tem 
sido marcada pelo paradigma proibicionista 
conhecido como ‘Guerra às Drogas’ (ROMANI, 

1999). Esta ‘Guerra às Drogas’ produz impor-
tante impacto na esfera social; e aqui, por-
tanto, são problematizados os efeitos deste 
encontro/confronto na articulação entre os 
setores públicos da segurança e da saúde.

Atualmente, o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), ins-
tituído pela Lei nº 11.343/06, é o documen-
to que estabelece normas para a repressão 
à produção não autorizada e ao tráfico de 
drogas. Nessa lei, apesar de o porte de droga 
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ilícita continuar sendo considerado crime, 
o sujeito usuário/dependente não é mais 
penalizado com a privação de liberdade. 
Nesses casos, são aplicadas medidas socioe-
ducativas como advertência sobre o uso de 
drogas, prestação de serviços comunitários 
ou medida educativa de comparecimento a 
programa educativo (BRASIL, 2006).

Carvalho (2013), ao estudar essa lei, afirma 
que ela não estabelece critérios precisos para 
diferenciar usuários de traficantes, desta forma, 
um amplo poder criminalizador fica à disposi-
ção das instituições de controle penal. Segundo 
o autor, isso se dá pela proliferação de 

[...] metarregras que se fundam em determina-
das imagens e representações sociais de quem 
são, onde vivem e onde circulam os traficantes 
e consumidores. (CARVALHO, 2013B, P. 49).

O impacto dessa lei sobre o processo de 
criminalização de alguns indivíduos e grupos 
pode ser evidenciado no contexto prisional. 
No que se refere às mulheres privadas de 
liberdade, estima-se que 63% estão encar-
ceradas pela acusação do tráfico de drogas 
(BRASIL, 2014B). Segundo a Superintendência 
de Serviços Penitenciários do Rio Grande 
do Sul (SUSEPE, 2016), na instituição estudada, 
esse número é maior, girando em torno de 
90% das mulheres. A política sobre drogas 
adotada no País impacta, especialmente, 
mulheres que vivenciam situações de vul-
nerabilidade social: de modo geral, as presas 
são jovens, negras, pobres e possuem baixa 
escolaridade (BRASIL, 2014B).

A Política Nacional de Atenção às 
Mulheres em Situação de Privação de 
Liberdade e Egressas do Sistema Prisional 
menciona, no texto, que muitas das mulheres 
presas são usuárias de drogas; que algumas 
realizam serviços no tráfico (como trans-
porte e pequeno comércio) e que, em menor 
escala, realizam atividades voltadas à gerên-
cia da boca1  (BRASIL, 2014B). 

Na população em geral, o consumo de SPA 
por mulheres tem aumentado nos últimos anos 

e tem sido reconhecido como uma importan-
te questão de saúde pública (LARANJEIRA, 2012). 
Entretanto, dados sobre o consumo de drogas 
entre a população prisional são ainda bastante 
escassos, e acredita-se que a falta de informa-
ções sobre sua circulação e consumo em esta-
belecimentos prisionais pode estar relacionada 
com a complexidade de discutir esses fenôme-
nos em instituições de segurança pública.

Mello, ao entrevistar 287 mulheres pri-
vadas de liberdade em uma penitenciária 
feminina, constatou que 62,4% são acusadas 
de tráfico de drogas e que 44% apresentavam 
critérios diagnósticos para a dependência de 
SPA – principalmente o álcool, seguido de 
maconha, cocaína e crack (MELLO, 2008). Quitete 
et al. (2011) realizaram um estudo transver-
sal com 134 mulheres que se encontravam 
em uma penitenciária na cidade do Rio de 
Janeiro. Segundo o estudo, 53% das entrevis-
tadas disseram que consomem substâncias 
ilícitas, diariamente, na instituição. Assim, 
há indicativos de que existem mulheres 
privadas de liberdade que são usuárias de 
drogas e que continuam a consumi-las no in-
terior das instituições de segurança pública. 
Para além desses estudos, o uso de drogas 
nas instituições prisionais é mencionado 
em diferentes documentos e políticas, o que 
fornece algumas pistas sobre a importância 
de discuti-lo (BRASIL, 2014A, 2014B).

Diante do exposto até aqui, destaca-se 
a pergunta norteadora recortada para este 
artigo: qual a percepção da equipe de saúde 
prisional quanto à circulação e ao consumo 
de drogas feitos por mulheres privadas de 
liberdade em uma penitenciária feminina?

Metodologia

Trata-se, aqui, de uma pesquisa qualitativa inse-
rida no campo da saúde coletiva. Segundo Bosi 
(2012), a pesquisa qualitativa produz respostas 
para algumas perguntas que a ciência positivis-
ta no campo da saúde não consegue responder. 
Para a autora, essa abordagem demanda 

1  No universo do tráfico, 
a ‘boca’ é o local onde se 
vendem drogas ilícitas.
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[...] investimentos e estudos de processos hu-
manos em lugar de tão somente estocar bio-
tecnologias – que, a despeito de sua indiscutível 
importância, apenas serão úteis se e quando as-
similadas culturalmente. (BOSI, 2012, P. 577).

Minayo (2010, P. 57) afirma que a pesquisa 
qualitativa 

[...] se aplica ao estudo da história, das rela-
ções, das representações, das crenças, das 
percepções e das opiniões, produtos das in-
terpretações que os humanos fazem a respei-
to de como vivem, constroem seus artefatos e 
a si mesmos, sentem e pensam. 

Ela pode ser utilizada para conhecer, 
descrever e/ou dar visibilidade a processos 
sociais e grupos pouco conhecidos e possi-
bilita construir novas abordagens, revisar e 
criar novos conceitos e categorias durante a 
investigação (MINAYO, 2010, P. 57).

Assim, com a abordagem qualitativa, 
pretende-se uma aproximação do cotidiano 
vivido por uma equipe de saúde em um terri-
tório prisional, privilegiando o olhar para os 
elementos que não podem ser quantificados, 
visto que se referem às relações, às dinâmi-
cas e às experiências estabelecidas entre os 
sujeitos da pesquisa. O trabalho de campo 
para a produção do material empírico foi 
realizado em uma instituição penitenciária 
feminina que faz parte do sistema prisional 
do estado do Rio Grande do Sul. 

Inaugurada em 1944, até a construção de 
outra penitenciária feminina no ano de 2011, 
foi a única instituição prisional destinada a 
mulheres no estado. No momento em que a 
pesquisa foi realizada, havia, nessa peniten-
ciária, 239 vagas disponíveis, e nela se encon-
travam 247 mulheres privadas de liberdade 
(SUSEPE, 2016). Quando é comparada a outras 
instituições prisionais, é possível dizer que, 
nela, as prisioneiras têm garantido, em certa 
medida, direitos como acesso à educação e 
aos serviços de saúde; de maneira geral, não 
há superlotação; as condições da estrutura 

física não são tão precárias; todas têm acesso 
à alimentação (são ofertadas quatro refei-
ções por dia), e existe efetivo mínimo, ainda 
que não o ideal, das equipes de segurança, de 
saúde e do setor psicossocial.

A instituição conta com uma UBS e com 
equipe de saúde prisional constituída. 
Atualmente a equipe de saúde é composta 
por 12 profissionais, com cargas horárias 
de trabalho semanal distintas: 1 assistente 
social (40 horas), 1 dentista (40 horas), 2 
técnicas de enfermagem (30 horas cada), 2 
enfermeiras (30 horas cada), 1 nutricionista 
(40 horas), 1 psicóloga (40 horas), 1 médico 
pediatra (30 horas), 1 médico psiquiatra (4 
horas) e 2 médicos clínicos (8 horas cada).

Para a produção do material empírico, utili-
zaram-se os procedimentos da entrevista e da 
observação. A entrevista (estratégia muito uti-
lizada em pesquisas qualitativas) pode ser de-
finida como ‘conversas com finalidade’ (MINAYO, 

2010). A escolha pela entrevista semiestruturada 
se deu porque essa técnica amplia o escopo de 
fala relativamente ao que seria permitido por 
simples perguntas e respostas, na medida em 
que permite ao pesquisador “[...] encontrar os 
fios relevantes para o aprofundamento da con-
versa” (MINAYO, 2010, P. 265). Para a sua realização, 
foi organizado um roteiro temático que delimi-
tava informações relevantes a serem cobertas 
pela entrevista, e esse roteiro permitiu ampliar 
e aprofundar a comunicação para compreen-
der o ponto de vista dos entrevistados, provo-
cando as narrativas de suas vivências e suas 
interpretações sobre a temática abordada. As 
entrevistas foram realizadas na própria insti-
tuição prisional, com os 12 trabalhadores da 
equipe de saúde.

A observação é um procedimento im-
portante do trabalho de campo na pesquisa 
qualitativa, sendo entendida por algumas 
autoras como método em si mesmo para 
a compreensão da realidade (MINAYO, 2010). 
Nesta pesquisa, revelou-se um potente 
instrumento para produzir relações e fa-
miliaridade com a instituição estudada e 
com os seus sujeitos. Possibilitou, também, 
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conhecer e vivenciar as rotinas e as dinâmi-
cas do serviço de saúde. As observações re-
alizadas na equipe de saúde foram anotadas 
em um diário de campo. Minayo (2010, P. 295) 

argumenta que o diário de campo “[...] é exa-
tamente esse acervo de impressões e notas 
sobre as diferenciações entre falas, com-
portamentos e relações” que pode dar mais 
riqueza à pesquisa de campo.

Para a análise dos dados, realizou-se a 
transcrição de todas as entrevistas, que 
foram agrupadas com as anotações feitas no 
diário de campo. Para produzir um corpus 
de análise, selecionaram-se e organizaram-
-se trechos do material empírico relaciona-
dos com a questão norteadora deste estudo. 
Realizaram-se os movimentos analíticos na 
direção do que Minayo define como análise 
temática e que 

[...] consiste em descobrir os núcleos de sen-
tidos que compõem uma comunicação, cuja 
presença ou frequência signifiquem alguma 
coisa para o objeto analítico visado. (2010, P. 316). 

Para esse tipo de análise, a presença de 
certos temas aponta estruturas de relevância 
e modelos de comportamento presentes ou 
subjacentes às falas e textos reunidos.

Por se tratar de um estudo no campo da 
saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do rio 
Grande do Sul (parecer nº 1.455.227) bem 
como atendeu às exigências da Resolução 
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 
(BRASIL, 2012), que integra, em suas diretrizes, 
princípios e pressupostos da bioética como 
a autonomia, a não maleficência, a benefi-
cência, a justiça e a equidade, para assegurar 
os direitos e os deveres dos participantes da 
pesquisa.

Resultados e discussão

Sobre a existência de drogas ilícitas na ins-
tituição, seu comércio e seu consumo, os 

membros da equipe de saúde enunciam di-
ferentes pontos de vista. Alguns assumem 
que tais práticas acontecem na instituição, 
enquanto outros negam tanto o comércio 
quanto o consumo dessas substâncias. Esses 
pontos de vista podem estar associados a di-
ferentes possibilidades de enunciação, das 
quais destacam-se duas que parecem ser 
mais significativas neste contexto: a (im)
possibilidade de admitir a circulação e uso 
de SPA ilícitas em uma instituição de segu-
rança pública como a penitenciária; e/ou 
a relação de confiança, pautada pelo sigilo 
profissional, que se estabelece com a prisio-
neira que conversa sobre o consumo – e seus 
efeitos – no interior da instituição.

Em duas entrevistas com integrantes da 
equipe de saúde, quando perguntados sobre 
a existência de drogas na penitenciária, foi 
referido:

[...] a gente até escuta que tem drogas aqui, 
como diria, pela rádio corredor... Mas como ago-
ra elas estão no sistema prisional, elas deixam de 
ser usuárias. (Participante 1). 

A gente imagina que aqui não tenha drogas, mas 
tem várias épocas que existem revistas, suspei-
tas, tentam achar droga com alguém... (Partici-
pante 2).

Os dois excertos de fala sugerem que não 
há – ou não deveria haver – circulação e 
consumo de drogas no sistema prisional, que 
este deveria constituir um território ‘livre’ de 
SPA ilícitas. Ao assumir esse ponto de vista, 
os profissionais, mesmo quando sabem que 
tais substâncias circulam e são usadas nas 
galerias, colocam-se em uma posição na qual 
esse conhecimento não pode ser verbaliza-
do. Entretanto, em outras entrevistas, alguns 
dos integrantes da equipe admitem o comér-
cio e o consumo de drogas na penitenciária, 
mas entendem que isso se dá em menores 
quantidades e intensidade que na sociedade 
extramuros:
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Eu acho que tem consumo, mas diminui. Uma das 
questões é pelo acesso. Tu vai ter acesso só quan-
do [a droga] entrar, e tem semanas que não vai 
entrar, então tu vai ficar sem. Então assim, tem, 
mas depende de outros fatores. (Participante 3).

Quando tinha uma firma e um monte de presas tra-
balhava, a droga era mais forte aqui... com a crise 
[financeira], fora o dinheiro começar a escassear, 
a família para de trazer dinheiro, aí tudo diminui, os 
celulares e as drogas. (Participante 4).

A gente sabe que tem dentro das galerias o co-
mercio de drogas, aí tu vai dizer ‘mas como en-
tra?’, mas de alguma forma entra... aqui dentro 
tem, menos do que na rua, mas tem. (Partici-
pante 5).

Assim, na perspectiva desses membros 
da equipe, a indisponibilidade de recursos 
econômicos e o controle exercido principal-
mente pela equipe de segurança parecem re-
sultar em diminuição da quantidade de droga 
circulando na instituição; pois, com menos 
oferta e menos capital para adquiri-las, 
haveria menor possibilidade de consumo. 
É importante mencionar que, ao solicitar 
dados relacionados a quantas prisioneiras 
referem ser usuárias de drogas, quais as 
substâncias que consomem e com que fre-
quência, foi dito que esse levantamento, de 
forma explícita e sistematizada, não era feito 
na instituição. Dessa forma, as informações 
que balizaram a análise feita resultam da 
percepção dos trabalhadores da equipe de 
saúde e das observações realizadas.

Durante o trabalho de campo, foi possível 
perceber, ainda, certa distinção entre posturas 
de combate, tolerância e/ou incentivo ao uso 
de drogas nessa instituição, e isto decorre, prin-
cipalmente, do estatuto legal atribuído a essas 
substâncias: lícitas ou ilícitas. São posturas 
semelhantes ao que se encontra no contexto 
social mais amplo, nos serviços de saúde lo-
calizados fora dos muros das prisões, mas que 
também assumem certas características pecu-
liares à instituição prisional.

No decorrer da pesquisa, foi possível ve-
rificar que o uso de tabaco pelas presas é 
prática frequente. Nas triagens realizadas 
pela equipe de saúde, quando questionadas 
sobre o uso de alguma droga, as prisioneiras 
usualmente respondiam: cigarro. Nas en-
trevistas realizadas com os integrantes da 
equipe de saúde responsáveis pela triagem, 
falou-se sobre o alto consumo de tabaco 
entre as prisioneiras – que giraria em torno 
de 50% da população. A alta incidência desse 
uso por mulheres prisioneiras também foi 
constatada na pesquisa sobre as condições 
de saúde de mulheres encarceradas realiza-
da por Audi et al. (2016). Dessa forma, a preva-
lência de consumidoras de tabaco nas duas 
instituições prisionais estudadas é maior que 
na população em geral, que gira em torno de 
15% (IBGE, 2013). Tal dado aponta tanto para as 
fronteiras ambíguas entre o que se define 
como droga quando se trata de uso lícito, 
com ou sem impacto sobre a saúde, quanto 
sinaliza a importância de ações que tenham 
como objetivo promover o cuidado em saúde 
para mulheres tabagistas.

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 
é possível descrever algumas peculiarida-
des. No decorrer do trabalho de campo, não 
se presenciou nenhuma situação relativa à 
demanda de cuidado em saúde relacionada 
com o consumo de álcool. Tal fato é inte-
ressante ante a constatação de que esta é a 
droga mais consumida no Brasil, reconhe-
cida como a que mais danos tem causado à 
saúde da população e que seu uso por mu-
lheres tem crescido de forma significativa 
(LARANJEIRA, 2012). Segundo pesquisa realiza-
da pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no Rio Grande do Sul, o 
percentual da população maior de 18 anos 
que consome semanalmente bebida alcoó-
lica é de 31,2%. Já o consumo semanal feito 
por mulheres está em torno de 17,3% (IBGE, 

2013). Apesar de ser considerada uma droga 
lícita, cujo uso é largamente aceito no País, 
no território prisional, o seu comércio e 
consumo são proibidos.
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Tal deslizamento, da condição de droga 
lícita para a de droga ilícita, permite fazer 
uma análise interessante, na direção de pro-
blematizar o que é lícito, e como se estabe-
lece a legalidade de determinada substância. 
O exemplo permite argumentar, entre outras 
coisas, que a condição de legalidade e/ou 
ilegalidade não é determinada em função 
de um atributo inerente à substância, mas 
que esta classificação é datada e localizada, 
ou seja, ela se produz no âmbito do social e 
das culturas nas quais ela passa a funcionar 
como mecanismo de hierarquização, contro-
le e regulação de sujeitos e de grupos.

O uso de maconha na instituição foi re-
latado por alguns integrantes da equipe de 
saúde. Em uma das entrevistas, um trabalha-
dor contou que, nos períodos em que a insti-
tuição esteve superlotada, não raro se sentia 
cheiro de maconha pelos corredores após o 
almoço. Assim, é possível relacionar a dimi-
nuição da população prisional ao aumento 
do controle sobre as prisioneiras – e seus 
visitantes – e deduzir que isso repercute na 
disponibilidade de drogas na instituição. 
Para alguns integrantes da equipe, o uso de 
maconha não seria, a priori, um problema 
que precisaria ser enfrentado, como se pode 
ver na fala abaixo:

[...] Tem gente que diz que um pouquinho de ma-
conha na cadeia não faz mal, a presa e o preso 
vão dormir e não estão incomodando... Mas isso 
também não é uma coisa escrita, na Susepe, é 
uma coisa velada... Se as presas usam diazepam, 
então um pouco de maconha também não tem 
problema. (Participante 4).

O debate e as controvérsias sobre possí-
veis danos decorrentes do uso de maconha, a 
sua descriminalização e a legalização de seu 
comércio e consumo têm atravessado a so-
ciedade contemporânea. Os argumentos se 
constroem no questionamento da toxicidade 
da substância e do baixo grau de dependên-
cia fisiológica que ela causaria, além da per-
cepção de que a proibição de seu consumo 

e comércio é mais danosa à saúde coletiva 
que o uso em si (VIDAL, 2009). Tais alegações 
justificariam a necessidade de regulamen-
tar o comércio e o consumo da substância. 
Nessa direção, diversos países, entre os quais 
Uruguai, Estados Unidos (em alguns estados), 
Holanda e Espanha, têm realizado experiên-
cias de regulamentação do comércio e do 
consumo de maconha. Essa discursividade 
produz efeitos e ressoa na fala de um membro 
da equipe de saúde. Para esse entrevistado, 
assim como se utilizam medicações para au-
xiliar as mulheres a suportarem a experiên-
cia do cárcere, pode-se também fazer uso de 
maconha, o que, em sua visão, contribuiria 
para manter a ordem na instituição.

Diferentemente do que acontece com 
a maconha, admitir e reconhecer a circu-
lação e o consumo de crack e de cocaína 
evoca outros tipos de manifestação. Diz um 
membro da equipe de saúde: 

A [prisioneira] que usa crack é discriminada, 
a maconha não tem problema, ninguém vai re-
preender ela, isso eu estou falando das próprias 
presas, eu já vi presas reclamarem que já saíram 
da cela porque tem craqueira. (Participante 4).

Ainda que sejam, a maconha e o crack, 
substâncias ilícitas, evidencia-se, nessas falas, 
que há diferenças entre elas quando se trata 
de admitir e/ou aceitar seu consumo no ter-
ritório penitenciário. Tal diferença também 
pode ser visualizada em equipes de saúde 
que se encontram fora do sistema prisional. 
Queiroz et al. (2014), em uma pesquisa feita 
com profissionais da rede de saúde mental e 
atenção primária, constataram que a concep-
ção negativa sobre o usuário de drogas recai 
principalmente sobre pessoas que utilizam 
o crack, que apresentariam comportamentos 
desviantes e provocariam maior incômodo 
na ordem social. Já o álcool, o cigarro e a 
maconha gozaram de maior aceitabilidade 
entre os membros das equipes de saúde.

Cabe destacar, ainda, que nas diferentes 
conversas realizadas com os trabalhadores 
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sobre o uso de drogas entre as prisioneiras, 
o termo ‘droga’ foi associado diretamente ao 
crack e à cocaína. Por sua vez, o termo ‘depen-
dência química’ foi utilizado para referir-se a 
efeitos do consumo dessas duas substâncias 
sobre elas. A terminologia ‘craqueira’, por 
sua vez, foi empregada em algumas entrevis-
tas para se referir a mulheres que fazem uso 
abusivo de crack, quando é possível identifi-
car a vinculação desta identidade de craquei-
ra à determinada representação de mulher: 

Tem umas [prisioneiras] que entram em estado 
deplorável, fétidas, magrinhas, que nem eu digo, 
sofreram maus tratos. Quando elas chegam já dá 
pra notar que elas são usuárias [de crack]. (Par-
ticipante 5).

Essa representação que repercute na 
fala da equipe quando se refere a mulheres 
usuárias de crack tem a ver com o que se diz 
sobre quem são e como são as pessoas que 
o consomem, ditos que circulam em diferen-
tes artefatos culturais. Nestes artefatos e nos 
conhecimentos que lhes dão sustentação, 
o crack tem sido apresentado como droga 
altamente viciante que acarreta um grave e 
grande problema social.

Gomes e Capponi (2011), ao discutirem o 
panorama atual que envolve o consumo de 
drogas, destacam que o crack tem estado em 
evidência. Segundo eles:

A constante aparição deste debate acontece 
na mídia, que tem alardeado a situação de 
forma distorcida, e também nas campanhas 
eleitorais, nos discursos de políticos e na defi-
nição de estratégias de ação e de políticas pú-
blicas. Ao mesmo tempo em que se reacende 
a discussão sobre o assunto, é surpreendente 
o quão superficial e cheia de preconceitos ela 
está acontecendo. (GOMES, CAPPONI, 2011, P. 9).

Outra reflexão que ainda precisa ser feita 
diz respeito ao uso excessivo de medicações 
controladas – psicofármacos – pelas presas. 
Apesar de não haver levantamento oficial, 

segundo relatos da equipe de saúde, aproxi-
madamente 70% das prisioneiras fazem uso 
dessas medicações principalmente por sin-
tomas relacionados com a depressão e com 
a ansiedade. O elevado número de mulheres 
privadas de liberdade que utilizam tranqui-
lizantes também foi evidenciado e discutido 
na pesquisa realizada por Audi et al. (2016).

Em um estudo realizado na atenção pri-
mária em saúde, Rocha e Werlang (2013) 

analisaram o uso de psicofármacos pela 
população no mesmo município em que se 
encontra a penitenciária aqui estudada. A 
autora e o autor verificaram que a prevalên-
cia do uso pela população é de 7,3%, destes, 
72% são do sexo feminino. Vidal et al. (2013), 
em estudo desenvolvido com mulheres em 
um serviço da atenção básica, verificaram 
que 28,7% utilizavam psicofármacos. Em que 
pese a relevância destes números entre a po-
pulação mais ampla, o uso de psicofármacos 
está prescrito para aproximadamente dois 
terços das mulheres dessa penitenciária; e, 
inclusive, por isso, o provimento dessas me-
dicações assume um papel central na organi-
zação do trabalho diário da UBS e demanda 
significativo investimento de tempo para ser 
efetivado. Na maioria dos casos, são prescri-
tas pelo médico psiquiatra, em atendimentos 
realizados às sextas-feiras, na UBS. São aten-
dimentos clínicos, de curta duração, em que 
se busca “avaliar os sintomas, diagnosticar a 
patologia e prescrever a medicação para o tra-
tamento” (Participante 6), como explica um 
integrante da equipe de saúde.

Na ótica de muitos membros da equipe de 
saúde, a maioria das prisioneiras passa a consu-
mir essas medicações quando chega à peniten-
ciária, parecendo ser esta uma estratégia para 
lidar com o sofrimento produzido dentro da 
própria instituição. Lima et al. (2013), ao realizar 
uma pesquisa sobre o contexto vivido por mu-
lheres encarceradas, afirmam que:

A perda de laços afetivos familiares, de rela-
cionamentos amorosos, a negação da mater-
nidade, as fronteiras erguidas entre o ser e o 
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ambiente, o medo, a tristeza, o desconforto, a 
ansiedade, a insegurança do futuro são expe-
riências ameaçadoras à saúde mental destas 
pessoas. (LIMA, 2013, P. 455). 

Durante a realização desta pesquisa, 
pôde-se observar que a distância da família 
e dos amigos, a ausência de atividades signi-
ficativas, as condições da estrutura física, a 
incerteza quanto à sua condição jurídica são 
aspectos que contribuem para os processos 
de sofrimento das prisioneiras. Em grande 
medida, a medicação acaba sendo o recurso 
mais ‘simples’ (e aparentemente um dos 
únicos disponíveis) utilizado para lidar com 
esses fatores, como se vê nesta entrevista:

Elas usam muita medicação, tudo na base da 
medicação... Elas chegam aqui e se deparam 
com grades e não poder fazer nada, então elas 
querem a medicação ou pra dormir ou pra fugir 
de alguma situação... Eu acho que dormindo elas 
têm a ideia de que podem esquecer ou o tempo 
passa mais rápido. (Participante 5).

O uso dessas medicações parece, assim, 
relacionar-se com múltiplos fatores que 
envolvem a capacidade de lidar com o so-
frimento produzido pela própria condição 
de privação de liberdade e com tudo o que 
decorre desta condição, sendo uma das 
possibilidades de as presas (sobre)viverem 
na instituição prisional. O consumo dessas 
substâncias extrapola avaliações diagnósti-
cas da equipe de saúde, pois são solicitadas 
pelas próprias prisioneiras e também pela 
equipe de segurança quando, em sua pers-
pectiva, a presa está passando por um pro-
cesso de sofrimento ou quando ela apresenta 
comportamento ‘difícil de controlar’.

Vargas (2008), ao esboçar uma genealo-
gia das drogas, alerta para a necessidade de 
desnaturalização da distinção entre drogas e 
fármacos. O autor afirma que a maioria das 
sociedades contemporâneas mantém rela-
ções ambíguas com o consumo de drogas, 
nas quais, ao mesmo tempo que há políticas 

de repressão destinadas a algumas drogas, há 
intensa difusão e estímulo para o consumo de 
outras (‘droga’ em um sentido que também 
inclui os psicofármacos) (VARGAS, 2008). Assim, 
desde o ponto de vista de que tais substâncias 
integram o rol do que se pode nomear como 
droga, poder-se-ia considerar que as presas 
são, em sua maioria, usuárias de drogas – 
neste caso, prescritas e disponibilizadas pela 
própria equipe de saúde.

Considerações finais

Com a realização deste estudo, foi possível 
verificar a existência de diferentes enuncia-
ções da equipe de saúde prisional quanto à 
circulação e ao consumo de drogas na peni-
tenciária. Alguns membros da equipe afir-
maram que não se evidencia circulação e 
consumo de drogas no interior da penitenci-
ária. Essa percepção possibilita refletir a res-
peito de dois pontos que se desdobram dela: 
se não há circulação e consumo, a equipe 
não precisa ofertar cuidados em saúde para 
mulheres usuárias; ao afirmar que não existe 
circulação e consumo de drogas, esses in-
tegrantes deixam de considerar o uso de 
substâncias como cigarro e medicações, que 
também são classificadas como substâncias 
psicoativas. Pode-se então afirmar que as 
diferentes posturas de combate, tolerância 
e/ou incentivo ao uso dessas substâncias 
decorre, entre outros fatores, do estatuto 
legal atribuído a elas: lícitas ou ilícitas.

Nessa penitenciária, mais de 90% das mu-
lheres estão presas por delitos relacionados 
com o comércio de drogas ilícitas; e, segundo 
parte da equipe de saúde, o comércio e 
consumo dessas substâncias continua a ser 
feito no interior da instituição. Ademais, o 
reconhecimento da circulação e do consumo 
de drogas na penitenciária torna-se impor-
tante, uma vez que é a partir desse reco-
nhecimento que a equipe tem possibilidade 
de ofertar ações de cuidado em saúde para 
as prisioneiras que estejam realizando o 
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consumo (para aquelas que desejam parar 
ou reduzir os danos decorrente do uso). 

Outro ponto importante evidenciado na 
pesquisa refere-se ao volume de medicações 
psicotrópicas prescritas e massivamente 
consumidas pelas mulheres privadas de li-
berdade. Constatou-se que aproximadamen-
te 70% das prisioneiras utilizam esse tipo de 
substância, índice muito superior quando 
comparado ao seu uso entre mulheres que 
estão fora do sistema prisional. Dessa forma, 
entende-se que esse é um fenômeno que 
demanda maiores estudos para ser proble-
matizado em profundidade.

Por fim, espera-se que este estudo contri-
bua para dar maior visibilidade à relação entre 

cuidado de saúde e uso de drogas em institui-
ções prisionais na direção da efetivação do 
direito à saúde da população privada de liber-
dade, incluindo o cuidado em saúde. Deseja-se 
ainda que esta pesquisa estimule o desenvol-
vimento de outros estudos que tenham como 
finalidade produzir conhecimento a respeito 
dessas importantes temáticas. 
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RESUMO O ensaio reflete sobre a Resolução nº 453/12, do Ministério da Saúde e do Conselho 
Nacional de Saúde, que aprovaram diretrizes instituindo, reformulando e reestruturando o 
funcionamento dos Conselhos de Saúde para o enfrentamento de sua legitimação institucio-
nal e estruturação, para que a sociedade sinta a presença permanente da possibilidade de se 
envolver nos assuntos de saúde pública, sem custos pessoais ou financeiros, sem demoras e 
sem timidez. São discutidos criticamente pontos capazes de potencializar conflitos de en-
tendimento das normas e dos prejuízos à autonomia e à garantia da abrangência do controle 
social nas políticas públicas de saúde.

PALAVRAS-CHAVE Conselhos de Saúde. Sistema Único de Saúde. Saúde pública.

ABSTRACT The essay reflects on the Resolution nº 453/12 of the Ministry of Health and the 
National Health Council, which approved guidelines by instituting, reformulating and restruc-
turing the functioning of Health Councils in facing their institutional legitimation and struc-
turing, so that society feels the presence of the possibility of engaging in public health matters, 
without personal or financial costs, without delay and without timidity. Critical points are dis-
cussed that are capable of potentiate conflicts of understanding of the norms and impairments 
to the autonomy and the guarantee of the comprehensiveness of the social control in the public 
health policies.

KEYWORDS Health Councils. Unified Health System. Public health.
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Introdução 

O presente ensaio versa sobre a análise 
crítica da Resolução nº 453, de 10 de maio de 
2012, do Ministério da Saúde e do Conselho 
Nacional de Saúde. O ato objetiva a nor-
matização e a aprovação de diretrizes para 
instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde e 
revoga as disposições em contrário, na pre-
missa de que o fortalecimento da participa-
ção da comunidade na gestão das políticas de 
saúde pública deve oportunizar a inserção 
ativa dos sujeitos no contexto de atenção e 
promoção da saúde potencializada por deci-
sões políticas institucionais.

O objetivo principal da Resolução nº 453 
é consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar 
o processo de controle social do Sistema 
Único de Saúde (SUS) brasileiro, por inter-
médio dos Conselhos Nacional, Estaduais, 
Municipais, das Conferências de Saúde e 
Plenárias de Conselhos de Saúde, conforme 
o § 5o, inciso II, do art. 1o da Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do 
SUS e outorga ao Ministério da Saúde, me-
diante portaria do Ministro de Estado, au-
toridade para estabelecer a regulamentação 
dos dispositivos legais propostos.

Este trabalho procurou confrontar 
criticamente os pontos de avanço e os 
pontos nebulosos das normas contidas na 
atual Resolução. Essa análise se limitou 
à interpretação plausível a ser dada aos 
princípios e às diretrizes da norma para 
a sua aplicação prática no cotidiano de 
um Conselho de Saúde. Tal enfoque se 
faz necessário para verificar a adequa-
bilidade da Resolução à ordem funcional 
dos Conselhos de Saúde, considerando a 
necessidade de aprimoramento do con-
trole social da saúde no âmbito nacional, 
e às reiteradas solicitações dos Conselhos 
Estaduais e Municipais referentes à nor-
matização de composição, organização e 
funcionamento de seus colegiados.

O controle social no SUS e o 
objeto de estudo

A atenção à saúde como um direito univer-
sal e gratuito foi firmada na Constituição 
de 1988, nos artigos 196 a 200. Segundo ex-
presso no artigo 198, as ações e os serviços 
públicos de saúde que integram a rede re-
gionalizada e hierarquizada constituem um 
sistema único, que deverá ser organizado de 
acordo com diretrizes estruturadas na des-
centralização, com direção única em cada 
esfera de governo, no atendimento integral, 
com prioridade para as atividades preventi-
vas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, 
e, finalmente, na participação da comunida-
de (BRASIL, 1988).

A efetiva participação da sociedade 
civil organizada nas decisões de gestão do 
Sistema Público de Saúde passou por pro-
cessos de amadurecimento ao longo dos 
anos, resultando em um sistema de controle 
social mais qualificado, deliberativo, inde-
pendente e representativo. Dois anos depois 
da Promulgação da Constituição, duas leis 
trouxeram conteúdos importantes sobre 
essa atuação. Trata-se das Leis: nº 8.080/90, 
conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, 
a proteção e a recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes; e da Lei nº 8.142/90, que 
dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS (BRASIL, 2013). 

A partir de então, a atuação da comu-
nidade no sistema de saúde foi ampliada, 
democratizada, regulamentada e passou a 
ser denominada ‘controle social’. Em seu 
processo de consolidação no âmbito das 
políticas públicas, a população, por meio 
dos Conselhos e das Conferências de Saúde, 
passa a exercer o controle social, participan-
do do planejamento e da fiscalização das 
ações governamentais no âmbito da saúde, 
estabelecendo relações que contemplam a 
diferença de interesses dos segmentos de 
usuários, gestores, prestadores de serviço e 
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trabalhadores de saúde em todas as esferas 
de governo. 

O Plenário do Conselho Nacional de 
Saúde, em sua Ducentésima Trigésima 
Terceira Reunião Ordinária, realizada nos 
dias 9 e 10 de maio de 2012, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições con-
feridas por Lei, aprova a Resolução nº 453, 
que estabelece diretrizes para instituição, 
reformulação, reestruturação e funciona-
mento dos Conselhos de Saúde e revoga a 
Resolução nº 333/2003 (BRASIL, 2012). O obje-
tivo principal da proposta de reformulação 
das diretrizes é dar mais clareza às normas 
orientadoras de estruturação e funciona-
mento dos Conselhos de Saúde. No entanto, 
percebem-se algumas ‘falhas e lacunas’ me-
recedoras de um foco de análise específico, 
primeiro, apontando-as, e, posteriormente, 
propondo modificações.

Portanto, este estudo se dedicou a ana-
lisar criticamente a Resolução nº 453, de 
2012, no anseio de ampliar a discussão das 
diretrizes orientadoras da estruturação e 
do funcionamento dos Conselhos de Saúde, 
no sentido de propiciar oportunidades para 
que a comunidade sinta permanentemente a 
possibilidade de se envolver nos assuntos do 
governo referentes à saúde, mediante a efeti-
vação do controle social nas políticas e ações 
da saúde pública. 

A Resolução nº 453/2012 em 
análise 

Inicialmente, no preâmbulo da Resolução 
nº 453/2012, observa-se a preocupação com 
a revisão linguística no sentido de ampliar 
a legibilidade do texto segundo a função 
tratada por ele. No texto revogado, especifi-
camente em sua descrição de aprovação do 
conteúdo, haviam utilizado o termo ‘criação’ 
dos Conselhos de Saúde com referência à 
formação desse colegiado. Agora, na resolu-
ção atual, de modo mais apropriado, a ação 
denominada ‘criação’ foi cambiada para 

‘instituição’. A palavra ‘criar’ tem origem 
etimológica no Latim creare, ‘produzir, 
erguer’ e está relacionada à ação crescere, 
‘crescer, aumentar’. A palavra ‘instituição’ 
tem origem no Latim institutio, cujo sentido 
geral, desde meados do século XIX, reporta 
à ‘organização de sociedades’, que, segundo 
Firth e Raymond (2010), consiste na ordena-
ção sistemática de relações sociais pelos atos 
da escolha e da decisão, segundo a qual os 
indivíduos baseiam suas ações nas normas 
da estrutura social na qual convivem. O texto 
aprovado passa a ter a seguinte redação: 
“aprovar as seguintes diretrizes para ‘insti-
tuição’ [grifo nosso], reformulação, reestru-
turação e funcionamento dos Conselhos de 
Saúde” (BRASIL, 2012, N. P.).

A Primeira Diretriz da Resolução nº 
453/2012, por seu turno, define o termo 
‘Conselho de Saúde’ como: 

O Conselho de Saúde é uma instância colegia-
da, deliberativa e permanente do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 
integrante da estrutura organizacional do Mi-
nistério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
com composição, organização e competência 
fixadas na Lei nº 8.142/90. O processo bem-
-sucedido de descentralização da saúde pro-
moveu o surgimento de Conselhos Regionais, 
Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saú-
de, incluindo os Conselhos dos Distritos Sani-
tários Especiais Indígenas, sob a coordenação 
dos Conselhos de Saúde da esfera correspon-
dente. Assim, os Conselhos de Saúde são es-
paços instituídos de participação da comuni-
dade nas políticas públicas e na administração 
da saúde. (BRASIL, 2012, N. P.).

Apesar de o renovador remeter a defini-
ção de ‘Conselho de Saúde’ à competência 
conceitual fixada pela Lei nº 8.142/90, ele 
pecou em não explicitar a autonomia desse 
colegiado. A palavra ‘autonomia’, de origem 
grega, formada pelas palavras autos, ‘por si 
mesmo’, e nomos, ‘compartilhar, dar-se nas 
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suas próprias leis’, significa a capacidade 
de uma pessoa ou um grupo de pessoas de 
ser capaz de se autogovernar, de se orientar 
e agir de forma independente (SPEAR; KULBOK, 

2004). A autonomia é um conceito relacio-
nal que fundamenta a propriedade consti-
tutiva de independência dos Conselhos de 
Saúde, na medida em que escolhem as suas 
normas e os seus valores na tomada de de-
cisões e que agem em consequência dessas 
escolhas (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRANM, 2008). Por 
esse motivo, a autonomia dos Conselhos de 
Saúde, presente como sinônimo de indepen-
dência, deveria estar explícita no texto e de 
modo destacado. 

A Terceira Diretriz da Resolução nº 
453/2012 trata da organização dos Conselhos 
de Saúde com foco na disposição de sua com-
posição. Mantém a estrutura quadripartite 
composta por representantes de entidades, 
instituições e movimentos representativos 
de usuários, de entidades representativas de 
trabalhadores da área da saúde, do governo e 
de entidades representativas de prestadores 
de serviços de saúde, estabelecendo o prin-
cípio da representação paritária. Aqui, há 
problemas graves que devem ser apontados. 
A composição dos Conselhos de Saúde pro-
posta pelos reformadores preserva o ideal 
de oportunizar a participação dos vários e 
diferentes segmentos da comunidade no 
controle social, por isso, mantém a determi-
nação de que os Conselhos de Saúde devem 
ser compostos por 50% de entidades e movi-
mentos representativos de usuários, 25% de 
entidades representativas dos trabalhadores 
da área de saúde e 25% de representação de 
governo e prestadores de serviços privados 
conveniados ao SUS ou sem fins lucrativos. 

De modo inusitado, gestores e prestado-
res de serviço foram acomodados em uma 
mesma categoria e dividem a parcela de 
vagas sem qualquer justificativa para esse 
agrupamento. Um lado não pode se confun-
dir com o outro. Se o gestor tem a finalidade 
administrativa, e o prestador de serviços de 
execução de serviços, em algum momento, 

esses dois segmentos podem defender en-
tendimentos divergentes de interesses, des-
caracterizando similitudes de interesses. 
Por isso, seria razoável afirmar que a função 
de prestador de serviços se distingue da 
função de governo (CARVALHO, 1998). O proble-
ma se acumula ao analisar sobre o critério 
de divisão das vagas entre gestores e pres-
tadores de serviços. Está definido que esses 
dois segmentos vão compartilhar os 25% das 
vagas disponíveis. Resta a presunção de uma 
divisão igualitária, onde caberiam a cada 
segmento 12,5% das vagas. Pelo princípio 
raso da lógica, tal divisão só seria possível 
em colegiados constituídos por pelo menos 
96 representantes. No entanto, esse número 
elevado de representantes tenderia a intrin-
car o funcionamento dos conselhos. Para 
preservar o princípio da representação pro-
porcional, seria oportuno e adequado provi-
denciar a separação desses dois segmentos 
para garantir de fato a abrangência e a com-
plementaridade do conjunto da sociedade na 
representação colegiada.

Não menos importante na Terceira 
Diretriz é o destaque dado à relação de 
órgãos e entidades, descrita com potencia-
lidade de representação nos Conselhos de 
Saúde. Para uma melhor análise da proposta, 
considera-se de bom alvitre a transcrição da 
matéria em sua íntegra: 

A participação de órgãos, entidades e movi-
mentos sociais terá como critério a represen-
tatividade, a abrangência e a complementa-
ridade do conjunto da sociedade, no âmbito 
de atuação do Conselho de Saúde. De acordo 
com as especificidades locais, aplicando o 
princípio da paridade, serão contempladas, 
dentre outras, as seguintes representações: 

a) associações de pessoas com patologias;

b) associações de pessoas com deficiências;

c) entidades indígenas;
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d) movimentos sociais e populares, organiza-
dos (movimento negro, LGBT...);

e) movimentos organizados de mulheres, em 
saúde;

f) entidades de aposentados e pensionistas;

g) entidades congregadas de sindicatos, cen-
trais sindicais, confederações e federações de 
trabalhadores urbanos e rurais;

h) entidades de defesa do consumidor;

i) organizações de moradores;

j) entidades ambientalistas;

k) organizações religiosas;

l) trabalhadores da área de saúde: associa-
ções, confederações, conselhos de profissões 
regulamentadas, federações e sindicatos, 
obedecendo as instâncias federativas;

m) comunidade científica;

n) entidades públicas, de hospitais universitá-
rios e hospitais campo de estágio, de pesquisa 
e desenvolvimento;

o) entidades patronais;

p) entidades dos prestadores de serviço de 
saúde; e

q) governo. (BRASIL, 2012, N. P.).

Como pode ser visto no texto acima 
transcrito, a relação desperta especial 
atenção à representatividade descrita 
no item (k) ao se referir às organizações 
religiosas. O destaque apresentado para 
essa representação se justifica pelo prin-
cípio da laicidade do Estado brasileiro. Tal 
aspecto é o mais importante a ser aduzido 
desta análise. Inicialmente, é importante 

estabelecer que a organização religiosa 
é uma pessoa jurídica de direito privado 
constituída por pessoas físicas que profes-
sam uma religião, portanto, é equivocada 
a interpretação de que somente as igrejas 
se classificam como organização religiosa 
(WEINGARTNER, 2007). A laicidade do Estado 
brasileiro, determinada pela Constituição 
Federal de 1988, é a base ideológica do 
regime da liberdade de expressão religiosa 
no País, não podendo ser dada preferência 
a determinada confissão religiosa, ofere-
cendo-se algum benefício que não seja es-
tendido às demais (PIRES, 2015). Atualmente, 
ainda pairam dúvidas sobre o real enten-
dimento de laicismo do Estado brasileiro. 
Isso se dá devido às forças social, moral e 
até mesmo política que a religião predo-
minante representa na sociedade, que, por 
sua vez, não pode ser suficiente para be-
neficiar uma determinada organização em 
detrimento de outra (MONELLO, 2015).

Ainda, o item ‘d’ dessa diretriz assegura 
a participação de movimentos sociais e po-
pulares organizados, citando o movimento 
negro e o LGBT (acrônimo de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros) como exemplos de repre-
sentatividade para essa categoria. Muito 
embora os movimentos citados atendam 
aos quesitos de elegibilidade propostos 
pela diretriz, o fato de o reformador ter 
nominado as entidades pode deixar implí-
cita uma orientação de valorização de de-
terminados grupos sobre outros, o que não 
é aceitável na forma da lei. Não é obser-
vada no texto qualquer restrição a qual-
quer outro movimento social e popular, no 
entanto, a ausência de exemplificações se 
apresentaria mais adequada e mais positi-
va para o entendimento do não privilégio.   

Ainda sobre a organização dos Conselhos 
de Saúde, a Resolução, nos termos do item ‘V’, 
versa sobre a renovação parcial das entidades 
colegiadas, como segue o texto na íntegra:

V - Recomenda-se que, a cada eleição, os 
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segmentos de representações de usuários, 
trabalhadores e prestadores de serviços, ao 
seu critério, promovam a renovação de, no 
mínimo, 30% de suas entidades representa-
tivas. (BRASIL, 2012, N. P.).

Em vista do dispositivo citado, estranha-
mente, percebe-se o afastamento do seg-
mento de representantes do governo como 
agente promotor da renovação das entidades 
representativas. Na tentativa de entender 
esse afastamento, poderia-se pressupor a 
lógica de que o segmento de governo será 
sempre governo. Embora a argumentação 
pareça razoável, no funcionamento cotidiano 
dos Conselhos de Saúde, esse entendimento 
pode ser visto por mais de uma perspectiva. 
Muito embora governo seja sempre governo, 
ele também pode e deveria contribuir para 
a oxigenação dos conselhos, promovendo a 
renovação dentro do seu próprio segmento 
e ofertando oportunidades aos diferentes 
setores da saúde pública de contribuir para 
o controle social da saúde.

Por fim, o valor mínimo de renovação das 
entidades sugerido pela norma é de 30% e 
representa um corte baseado em impres-
sões puramente empíricas. Não se conhece 
qualquer estudo representativo e bem con-
trolado que demonstre desfecho positivo no 
funcionamento e na organização dos conse-
lhos de saúde associado a esse percentual de 
renovação, muito menos sobre impactos ne-
gativos causados pela não renovação. Faz-se 
necessária aqui a implementação de estudos 
bem controlados para conhecer tal dinâmi-
ca, onde se ponderem as diversidades regio-
nais, estaduais e municipais dos conselhos 
e de seus conselheiros, a fim de estabelecer 
parâmetros confiáveis de renovação. Não 
menos importante é estabelecer garantias de 
recursos humanos e financeiros para a capa-
citação continuada dos conselheiros neófi-
tos, sem prejuízo aos demais.

A relevância pública da função do 
Conselheiro de Saúde está explicitada no 
item X da Terceira Diretriz, conforme segue:

As funções, como membro do Conselho de 
Saúde, não serão remuneradas, consideran-
do-se o seu exercício de relevância pública 
e, portanto, garante a dispensa do trabalho 
sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de 
justificativa junto aos órgãos, entidades com-
petentes e instituições, o Conselho de Saúde 
emitirá declaração de participação de seus 
membros durante o período das reuniões, re-
presentações, capacitações e outras ativida-
des específicas. (BRASIL, 2012, N. P.). 

Para o bom cumprimento da garantia do 
não prejuízo trabalhista ao conselheiro em 
atividade oficial, esse direito necessita ficar 
mais explícito nas formalidades legais. Os 
conselheiros submetidos ao artigo nº 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
que regulamenta o trabalho com carteira 
assinada no Brasil, frequentemente têm 
essa garantia não observada. Muitas vezes, 
em prejuízo do trabalhador, a solicitação de 
abono de falta é confrontada com a CLT, que 
define as situações onde as faltas ao serviço 
estão protegidas de gerar desconto de salário 
ou de serem compensadas em outros dias de 
trabalho (motivos como óbito de familiares 
e dependentes; casamento; nascimento de 
filho; doação voluntária de sangue; alis-
tamento eleitoral; provas de vestibular; e 
exigências do serviço militar, da justiça e 
da representação sindical). Outro problema 
verificado na redação acima é a ausência de 
garantia de dispensa das obrigações escola-
res sem prejuízo ao conselheiro estudante 
quando no exercício de suas atividades como 
conselheiro. O direito ao abono de faltas e 
ao deferimento para recuperar perdas de 
provas e exames deve ficar explicitamente 
garantido nas normas.

A Quarta Diretriz da Resolução nº 
453/2012, no item VIII, trata sobre a neces-
sidade de quórum deliberatório e dicisório 
e corrige de modo oportuno o equívoco an-
teriormente estabelecido. O texto anterior 
incidia sobre a validade de decisões median-
te aprovação de quórum mínimo da metade 
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mais um de seus representantes. Agora, de 
modo reparador, ressalva a ocorrência de 
casos regimentais especiais, os quais exigem 
maioria qualificada de 2/3 de seus repre-
sentantes, como, por exemplo, as alterações 
regimentais internas. A reforma do texto se 
apresenta conforme segue:

VIII - as decisões do Conselho de Saúde serão 
adotadas mediante quórum mínimo (metade 
mais um) dos seus integrantes, ressalvados 
os casos regimentais nos quais se exija quó-
rum especial, ou maioria qualificada de votos. 
(BRASIL, 2012, N. P.).

O Reformador fez um importante reparo 
no item XI, que estabelece a prerrogativa 
dos Conselhos de Saúde de alçar, quando ne-
cessário, auditoria externa e independente 
sobre as contas e atividades do gestor do SUS. 
Anteriormente, o texto vinculava essa função 
aos Conselhos de Saúde somente após ouvir 
o Ministério Público. Agora, afirmando a sua 
autonomia, o Conselho de Saúde procede 
nesse sentido com competência legal, com 
independência entre as instâncias.

A Quinta Diretriz da Resolução nº 
453/2012, nos itens XXIII e XXVI, respec-
tivamente citados abaixo, explicita a reco-
mendação aos Conselheiros de Saúde para 
o acompanhamento dos aspectos éticos en-
volvidos na incorporação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos.

XXIII - acompanhar o processo de desenvol-
vimento e incorporação científica e tecnológi-
ca, observados os padrões éticos compatíveis 
com o desenvolvimento sociocultural do País.

XXVII - acompanhar a aplicação das normas 
sobre ética em pesquisas aprovadas pelo 
CNS. (BRASIL, 2012, N. P.).

Anteriormente, estabelecia-se a com-
petência dos Conselhos de Saúde em 
estimular, promover e apoiar estudos e 
pesquisas sobre assuntos e temas na área 

de saúde e pertinentes ao desenvolvi-
mento do SUS, mas sem se ater aos con-
ceitos éticos desses meios. A Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
subordinada ao Conselho Nacional de 
Saúde e ao Ministério da Saúde, mediante 
a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012, renovou as diretrizes e normas regu-
lamentadoras sobre as questões de ordem 
ética nas pesquisas envolvendo seres 
humanos explicitando a necessidade de 
acompanhamento dos padrões éticos com-
patíveis com o desenvolvimento sociocul-
tural do País pelos Conselhos de Saúde. Ao 
preconizar a necessidade do acompanha-
mento das normas éticas em pesquisas, 
o reformador deixou implícita a necessi-
dade de representação dos Conselhos de 
Saúde como membros natos dos Comitês 
de Ética em Pesquisa envolvendo seres 
humanos, o que, pelo contrário, deveria 
estar explicitamente destacado. Mesmo na 
presença de pequenos avanços na legisla-
ção, há algo a dizer sem som de novidade 
em prol do aperfeiçoamento dos limites de 
influência decisória do governo nas coisas 
do governo. Curiosamente, quem assina a 
Resolução nº 453/2012 são o Presidente 
do Conselho Nacional de Saúde e o Ministro 
de Estado de Saúde. Nada de anormal se não 
se tratasse da mesma pessoa. Essa situação 
traz à baila ponderar a questão da separação 
da influência dos poderes e de onde o poder 
de cada um deve ficar. A ideia central da 
criação do controle social é expor quando 
o interesse de um conflitar com o do outro. 
Assim, cada grupo agirá de acordo com os 
seus interesses, impedindo os excessos e 
desmandos do outro. Não faz sentido que 
o órgão executor e fiscalizador sejam o 
mesmo. Atribuir a execução e a fiscali-
zação a um mesmo agente seria contra-
riar os princípios administrativos. Nos 
âmbitos nacional e estadual, os Conselhos 
de Saúde, por apresentarem maior auto-
nomia, parecem ter encaminhado esse 
problema para uma solução. Entretanto, 
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muitos municípios ainda atuam à moda 
antiga, ou seja, o governo municipal detém 
o amplo comando do Conselho de Saúde. 
A Resolução reformadora perdeu uma 
grande oportunidade de pôr fim a isso, 
e, se não fosse suficiente, ainda reforça o 
contrário. Para o fechamento deste trabalho, 
decidiu-se pela transcrição de um relato, 
ipsis litteris, de um participante da Consulta 
Pública do Sistema Único de Saúde para a 
revisão da Resolução nº 333/2003 (CNS, 
2011), com o objetivo de ilustrar a interferên-
cia acima destacada, como barreira enfren-
tada no cotidiano de muitos Conselhos de 
Saúde, principalmente por aqueles de menor 
porte de autonomia. 

Os municípios nem sequer oferecem estrutu-
ra física e técnica para o funcionamento dos 
CMS, desta forma, são fragilizados, inope-
rantes e, com isso, continuam as mazelas na 
aplicação dos recursos da saúde. O executivo 
não cumpre a Lei, os conselhos não têm re-
cursos para seu funcionamento. Penso que o 
Governo Federal deveria estipular percentual 
para investimento nos conselhos e fiscalizar 
os municípios quanto à aplicação. No caso da 
Região Norte, a maioria dos conselhos funcio-
nam dentro das Secretarias de Saúde. Os con-
selheiros apenas assinam as atas elaboradas 
pelos secretários de saúde. (CNS, 2011).

Conclusões

Pelo exposto anteriormente, a Resolução nº 
453, de 2012, reformula e revoga a Resolução 
nº 333, de 2003. A reformulação apresenta 
redação pouco mais extensa, com objetivo 
de afirmar o que pairava sobre as normas 
para a instituição, reformulação, reestrutu-
ração e o funcionamento dos Conselhos de 
Saúde. De modo geral, carece de inovação, 
que, na ordem jurídica, é o elemento prepon-
derante que sustenta as reformulações legais 
(SOUZA, 2009). Alguns pontos permanecem 
conflitantes, alguns pontos foram esque-
cidos de se estabelecer e, no pior dos cená-
rios, há pontos com potencial para causar 
prejuízos na garantia da proporcionalidade 
de representação do conjunto da sociedade 
para o controle social nas políticas públicas 
de saúde. Por fim, para que o desenvolvi-
mento do exercício desse poder constituinte 
do controle social do SUS seja efetivamente 
progressivo na direção da consolidação de 
uma sociedade mais participativa, faz-se 
necessário que a sociedade sinta a presença 
permanente da possibilidade de se envolver 
nos assuntos públicos da saúde, criticando e 
propondo alterações regulamentadoras que 
amparem e garantam esse envolvimento da 
comunidade. s
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RESUMO  Este artigo descreve os elementos teórico-conceituais sobre cuidado, integralidade 
e Atenção Primária à Saúde, articulando-os e ressaltando a essencialidade destas ideias na es-
truturação do sistema de saúde no Brasil. Optou-se pelo formato ensaístico segundo os argu-
mentos de Meneghetti e Adorno. Foram apresentados os conceitos de cuidado, integralidade 
e atenção primária, assim como algumas críticas de ordem teórico-prática. Foi demonstrada 
a existência de um fio condutor que os une, tornando-os um eixo estrutural do Sistema Único 
de Saúde, assim como os principais limites e possibilidades dessa articulação. Por fim, lançou-
-se uma brevíssima sugestão sobre o tema em tempos de crise econômico-política.

PALAVRAS-CHAVE Empatia. Atenção Primária à Saúde. Integralidade em saúde.

ABSTRACT This article describes the theoretical-conceptual elements about care, integrality 
and Primary Health Care, articulating them and emphasizing the essentiality of these ideas in 
the structuring of the health system in Brazil. It was chosen the essay format according to the 
arguments of Meneghetti and Adorno. The concepts of care, integrality and primary care were 
presented, as well as some critiques of theoretical-practical order. It has been demonstrated the 
existence of a guiding thread that unites them, making them a structural axis of the Unified 
Health System, as well as the main limits and possibilities of this articulation. Finally, a very 
brief suggestion was made on the subject in times of economic-political crisis.

KEYWORDS Empathy. Primary Health Care. Health integrality.

SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1177-1186, OUT-DEZ 2017

1177

Cuidado, integralidade e atenção primária: 
articulação essencial para refletir sobre o 
setor saúde no Brasil
Care, integrality and primary care: essential articulation to reflect on 
the health sector in Brazil 

Leonardo Carnut1

1 Universidade de 
Pernambuco (UPE) – Recife 
(PE), Brasil.
leonardo.carnut@upe.br

ENSAIO  |  ESSAY

DOI: 10.1590/0103-1104201711515



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 41, N. 115, P. 1177-1186, OUT-DEZ 2017

CARNUT, L.1178

Introdução

Pensar no cuidado como prática sanitária já 
é, em si, ter o outro como um todo. Os pro-
fissionais que escolhem a área da saúde, em 
algum momento, pensam o quanto de suas 
vidas precisarão dedicar a um ‘outro’, que 
não conhecerão previamente e que, portan-
to, será alvo do seu altruísmo, como prática 
profissional e de vida.

Hermeneuticamente falando, o ‘cuidador’ 
e o ‘cuidado’ não são símbolos de intera-
ções quaisquer, mas sim, de uma interação 
especial, na qual o ‘afetar-se’ consolida-se 
no ‘querem bem’ ao outro. Isto só é possível 
quando se entende o que é o ‘bem’ para o 
outro, e isto requer uma cosmovisão do uni-
verso do outro (BUB ET AL., 2006).

Ver o outro na sua cosmovisão é, em outras 
palavras, vê-lo como um ser integral. Na saúde, 
a palavra ‘integral’ (e sua substantivação ‘inte-
gralidade’) vem sendo a tônica da prestação dos 
serviços de saúde, que a advogam como obje-
tivo a ser alcançado na produção de um novo 
cuidar. Mesmo sendo evocada em todos os 
níveis de atenção, a Atenção Primária à Saúde 
(APS) tem sido constantemente assinalada por 
diversos documentos oficiais (BRASIL, 1988; BRASIL, 

1990; BRASIL, 2011) e pesquisas empíricas (SANTANA 

ET AL., 2010; SANTOS ET AL., 2007) como espaço privi-
legiado para o exercício e a coordenação da 
integralidade.

À guisa dessa discussão, este texto tem 
como objetivo descrever os elementos teóri-
co-conceituais sobre cuidado, integralidade 
e APS, ‘articulando-os’ e ressaltando as evi-
dências que caracterizam a essencialidade 
desta articulação, para um processo de pro-
dução em saúde que resgate o ‘ser’ humano.

Para tanto, optou-se pela modalidade 
textual de ensaio, devido à possibilidade de 
a orientação ser dada não pela busca das res-
postas e afirmações verdadeiras, mas pelas 
perguntas que possam orientar os sujeitos 
para as reflexões mais profundas (MENEGHETTI, 

2011). Assim, como o objetivo deste ensaio 
é ‘articular conceitos’, o procedimento 

metodológico clássico parece não ser o mais 
adequado de se utilizar. Por isto, inspirou-se 
em Adorno (2003), quando este defende que 
o ensaio é um momento de escrita que favo-
rece a ultrapassagem de fronteiras cultural-
mente demarcadas.

Assim, o texto foi dividido em oito seções, 
que, longe de esgotarem o tema, trazem 
consigo argumentos para refletir e ponderar 
sobre essa articulação e pensar em quais são 
os desafios postos na produção do trabalho 
em saúde, para que este se qualifique com 
vistas à melhoria da saúde das populações.

Conceito de cuidado: 
o cuidado do outro e o 
cuidado de si

Para o trabalho em saúde no âmbito da 
atenção primária, o profissional deve levar 
em consideração alguns conhecimentos ne-
cessários para o exercício de uma prática de 
saúde consoante aos princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), assim 
como seu papel enquanto profissional de 
saúde. A categoria ‘cuidado’, mesmo alguns 
autores (VALE; PAGLUICA, 2011) defendendo-o 
como uma função precípua de uma catego-
ria específica, neste ensaio, defende-se que é 
uma função que deve perpassar todas as ca-
tegorias profissionais inseridas no âmbito da 
saúde. Logo, todas devem deter o ‘cuidado’ 
como objeto de sua práxis, levando em con-
sideração que o entendimento da expressão 
‘deter saúde’ depende de condições políti-
cas, econômicas, ideológicas e tecnológicas, 
e, assim sendo, podem reconfigurar o que se 
entende por objeto da prática profissional 
de cada categoria. Então, em saúde, a tensão 
tradicionalmente se instalou na diferencia-
ção entre tomar como objeto o ‘cuidado’ ou 
a ‘intervenção’ (CARNUT ET AL., 2016, P. 3). Intervir 
significa fazer algo para/em um ‘outro’ que 
desconsidera os elementos subjetivos da 
interação profissional-usuário. Em uma 
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relação clínica que presa o outro como centro 
de sua prática, a categoria ‘cuidado’ é aquela 
que ressalta os elementos subjetivos dessa 
interação, valorizando-os na interpretação 
do processo saúde-adoecimento dos sujei-
tos. Assim, o cuidado emerge como categoria 
central na prática de quaisquer profissionais 
de saúde, exigindo, assim, que todos aqueles 
que se dedicam à área compreendam os ele-
mentos constitutivos do cuidado. Em Vale e 
Pagluica (2011), o cuidado é o zelo, a dedica-
ção, a afeição, o preocupar-se com o outro. 
Neste sentido, o cuidado requer do profis-
sional que deseja prestá-lo alguns atributos 
necessários, sendo eles: a ética nas relações 
humanas, a solidariedade e a confiança. 
Todo cuidado tem como objetivo o alívio, o 
conforto, podendo promover a cura, o bem-
-estar e, quiçá, a mudança de estilo de vida.

Em que pese a relevância do cuidado do 
profissional de saúde com o usuário, Bub et 
al. (2006) relataram que, tradicionalmente nas 
profissões da saúde, o cuidado (entendido 
como autocuidado) também está na centrali-
dade da discussão, especialmente quando se 
constata a corresponsabilização do paciente 
no sucesso ou malogro da ação terapêutica. 
Assim, teorias sobre o autocuidado foram 
desenvolvidas com o intuito de definir quais 
os determinantes da cooperação do paciente, 
nas medidas a serem tomadas como autocui-
dado, para o sucesso da ação profissional. 
Mesmo sendo fundamental essa compreen-
são, as teorias sobre o autocuidado pareciam 
muito prescritivas, verticalizadas e nor-
mativas. Nelas, o autocuidado simbolizava 
aquilo que o profissional de saúde desejava 
que o paciente fizesse em sua ausência, e 
não necessariamente o que o paciente podia 
e queria fazer enquanto sujeito desejante. 
Assim, as discussões atuais sobre o autocui-
dado transmutaram-se para o que hoje se 
discute como o ‘cuidado de si’ (FOUCAULT, 2007), 
como forma de revisitar a subjetividade en-
volvida na relação clínica profissional-usu-
ário, e como o sujeito que recebe o cuidado 
também deve ser produtor de bem-estar, em 

função dos desejos que o conduzem nas suas 
experiências de vida. Portanto, o cuidado de 
si trabalha a ideia de conversão, ou conver-
ter-se a partir do que é bom para si. Seria, 
assim, um ‘pertencer a si mesmo’, ou, em 
síntese, um aprender a ser ‘seu’. Mesmo com 
essa complexa base epistemológica, o SUS 
já tinha, em sua concepção original, como 
ampliar o olhar para esse sujeito que deseja 
ter o protagonismo do seu cuidado como algo 
importante, o que ficou bastante evidente na 
concepção de integralidade descrita em seu 
arcabouço jurídico-institucional.

Integralidade: polissemia e 
aplicabilidade

A integralidade, no SUS, é uma concepção 
difusa e complexa, extremamente polissêmi-
ca (PINHEIRO; MATTOS, 2012), e que requer várias 
formas de operacionalização no cotidiano 
das práticas. A principal delas está inscrita 
na Constituição Federal de 1988, que relata 
o ‘atendimento integral’ (BRASIL, 1988) como a 
necessidade de compreender o indivíduo 
enquanto um todo holístico, um ser biopsi-
cossocial em sua essência. Outro conceito de 
integralidade importante encontra-se na Lei 
nº 8.080/90 (BRASIL, 1990), na qual o conceito 
ganha mais amplitude. Para esta Lei, a inte-
gralidade é a possibilidade de acesso a todos 
os níveis do sistema, caso o usuário necessi-
te, como também a possibilidade de integrar 
ações preventivas com as curativas, no dia 
a dia dos cuidados realizados nos serviços 
de saúde. Outros conceitos mais elaborados 
dilatam o conceito de integralidade, orien-
tando-os para uma prática mais concreta, 
com a intenção de dar-lhe materialidade na 
vida dos serviços. Para a Política Nacional da 
Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2011), a integra-
lidade é também a integração entre demanda 
espontânea e demanda programada no 
fazer dos serviços de saúde, como também 
é a mescla gerada pelas atividades clíni-
cas e de campo na APS. Essas ditas ‘formas 
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operacionais’ da integralidade garantem a 
prática da saúde consoante com o que rege 
a Constituição Federal e ‘traduzem’, para 
os profissionais mais ‘desavisados’, como 
operar suas práticas sanitárias de acordo 
com a filosofia do sistema. Contudo, é im-
portante ressaltar que a integralidade como 
esse esforço para uma oferta que atenda de-
mandas e necessidades construídas é sempre 
relacional ao contexto.

Ainda sobre a égide dessa discussão, 
pode-se dizer que a integralidade é um 
princípio-diretriz do SUS. Princípio porque 
se vale dessa exegese mais filosófica do ser 
humano, e diretriz por ter se tornado algo 
concreto, que guia o processo de trabalho. A 
integralidade é uma forma de ampliar o olhar 
dos profissionais para além da lógica da ‘in-
tervenção pura’, tentando alcançar os con-
tornos do que se compreende como ‘cuidar’, 
no âmbito da construção dos serviços de 
saúde. Na atenção primária, tal como foi 
concebida sócio-historicamente, o conceito 
de integralidade subjaz ao discurso opera-
cional (STARFIELD, 2002), contudo, no Brasil, a 
integralidade é estruturante do SUS, mesmo 
admitindo-se que o lócus privilegiado para o 
exercício da integralidade seja a atenção pri-
mária. Vale a pena ressaltar como isto se deu.

Conceito de Atenção 
Primária à Saúde: seletiva 
ou integral?

A atenção primária no Brasil, após 2011 
(BRASIL, 2011), chancelou-se com o ‘rótulo’ de 
Atenção Básica à Saúde (ABS). Exercida 
em unidades básicas de saúde, por equipes 
multiprofissionais compostas por médico, 
enfermeiro, cirurgião-dentista, técnicos de 
enfermagem, técnicos e auxiliares de saúde 
bucal, e um conjunto de agentes comunitá-
rios de saúde, a multi/interprofissionalidade 
existente nesses serviços já é um intento de 
reorganizar o processo de trabalho à lógica 

de um ‘cuidado integral’. A atenção básica, 
no Brasil, adotou as atividades de educa-
ção, vacinação, alimentação e nutrição, sa-
neamento e organização sociocomunitária 
descritas pela Declaração de Alma-Ata, em 
1978 (BRASIL, 2002), com base no conceito de 
‘cuidados primários em saúde’ descrito por 
tal documento, buscando uma ampliação no 
escopo das atividades originalmente propos-
tas na citada declaração, em uma tentativa 
de adaptar o conceito às demandas do País. 
Assim, foram incorporados ao rol de ativida-
des executadas na atenção básica brasileira 
procedimentos odontológicos, cuidados 
específicos em enfermagem e atenção in-
tegral a todos os ciclos de vida, transcen-
dendo a tradicional focalização no cuidado 
materno-infantil. Atualmente, em sua última 
revisão do escopo de atividades prestadas na 
atenção básica, a Portaria nº 154/2008 (BRASIL, 

2008) criou os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf ), como forma de expandir 
o conceito de integralidade no cuidado, 
através de equipes multiprofissionais (psi-
quiatra, homeopata, pediatra, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, farmacêutico, educadores 
físicos, nutricionistas, terapeutas ocupacio-
nais e sanitaristas, entre outros). Através de 
uma lógica de trabalho matricial, as equipes 
devem ser da modalidade e ter o perfil pro-
fissional de acordo com as necessidades 
epidemiológicas. Estas equipes têm como 
objetivo garantir o apoio clínico, pedagógico 
e consultivo às equipes de saúde da família 
cujos problemas identificados extrapolem 
suas habilidades/competências específicas.

Mesmo com todos esses elementos, 
Giovanella (2008) aponta que há limites para 
o cuidado integral. A autora afirma que o 
modelo de proteção social, somado aos ele-
mentos que constrangem a universalidade 
(compreendida como acesso universal aos 
serviços, em contraponto à focalização – ou 
seja, serviços apenas para a parcela mais 
pobre da população) tem comprometido 
a ideia de integralidade em suas múltiplas 
significações, conforme exposto na seção 
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anterior. Isto se agudiza nos períodos de 
ajustes fiscais dos Estados e promove sérios 
impactos na prestação dos serviços de 
atenção básica, que vão desde a precarização 
dos vínculos de trabalho e cortes de pessoal 
da saúde, que impactam na composição das 
equipes, até a redução de suas atividades à 
forma médico-centrada, desconstruindo, 
assim, os contornos ampliados da ideia de 
integralidade, da qual o Brasil é reconheci-
damente portador, em âmbito internacio-
nal, com uma atenção primária chamada de 
‘comprehensive care’.

Operacionalização da 
integralidade no cotidiano 
das práticas em APS e a 
formação em saúde

Para os profissionais que trabalham na 
atenção básica, a prática do cuidado integral 
ganha materialidade, tanto em âmbito indi-
vidual (em consultas compartilhadas e pro-
cedimentos humanizados, entre outros, que 
serão discutidos adiante) como nas ativida-
des que extrapolam os muros das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e que recorrem à 
intersetorialidade como forma de buscar os 
sujeitos nas suas experiências de vida coti-
diana no território, nas quais a cartografia 
das atividades dos sujeitos ajuda à equipe 
na compreensão do processo micropolítico 
em que o cuidado se dá, em ato (MERHY, 1997). 
Vários elementos, no território, apresentam-
-se institucionalizados em políticas públicas, 
e são espaços nos quais a equipe pratica a 
integralidade em seu conceito mais am-
pliado. Assim, o Programa Saúde na Escola 
(PSE), as Academias da Saúde e a Atenção 
Domiciliar (BRASIL, 2011) são exemplos con-
cretos da interpenetração de políticas pú-
blicas no âmbito local, que potencializam a 
efetividade do direito à saúde e corroboram 
para que a equipe se mantenha no exercício 
da prática do cuidado integral, mesmo que 

suas formações de origem tenham negligen-
ciado essa abordagem em suas graduações 
(CARVALHO; CECCIM, 2006).

Nesse ponto, é fundamental explicitar que 
a formação em saúde para atenção primária, 
mesmo com todos os avanços obtidos, ainda 
é caudatária da prática integral no exercício 
das habilidades comuns e específicas dos 
profissionais de saúde. Em que pese a influ-
ência do desenho institucional do sistema 
de saúde, e suas políticas, na tentativa de 
alcance do cuidado integral, as universida-
des e seus docentes ainda padecem de prá-
ticas de ensino-aprendizagem que seguem o 
receituário flexneriano clássico (fragmenta-
das, especializadas, biologizantes e focadas 
no modelo liberal). O papel da universidade e 
de seus docentes na elaboração de currículos 
integrados (ZILBOVICIUS, 2011) e no investimento 
de esforços que articulem o ensino-serviço-
-comunidade é essencial para gerar um perfil 
de egressos que seja mais condizente com o 
que se preconiza para o trabalho em saúde, 
na perspectiva da integralidade na atenção 
básica. Só assim, de maneira sinérgica entre 
a formação e o cuidado, a integralidade al-
cançará patamares mais elevados na concre-
tude dos serviços de saúde.

Estratégias de humanização 
em saúde na atenção básica 
e a integralidade no ato de 
cuidar

Com efeito, as políticas públicas que se 
realizam no território adstrito às UBS 
corroboram com grande parte da possibili-
dade do cuidado integral no âmbito da ABS. 
Entretanto, há um componente importante 
e bem mais sensível à relação profissional-
-usuário que está restrito ao encontro entre 
estes dois sujeitos. Neste sentido, garantir a 
integralidade na intersubjetividade criada 
nos múltiplos encontros que os serviços de 
saúde proporcionam é um desafio no arranjo 
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das práticas organizacionais, nas quais a 
reinvenção do processo de trabalho deve ser 
sempre ponto de pauta. Com este objetivo, 
as estratégias de humanização em saúde 
têm sido convocadas a tentar dirimir a tec-
nicalidade ainda constitutiva da produção 
do cuidado em saúde, e têm como desafio 
promover integralidade nesse microcosmo. 
Em tese, a humanização é a valorização da 
dimensão subjetiva do indivíduo, que deve 
ser priorizada pelos profissionais de saúde 
nas suas relações cotidianas.

Deslandes (2006) aponta que, se os profis-
sionais de saúde não estão constantemente 
atentos à dimensão subjetiva do outro, a ten-
dência é a despersonificação do processo de 
cuidado, através de dois mecanismos princi-
pais: a padronização diagnóstica, em função 
da nosologia patológica, e em detrimento das 
manifestações singulares dos sinais e sintomas, 
além de suas especificidades; e o uso intensivo 
de tecnologias duras, substituindo as interações 
humanas no encontro com o sujeito.

Assim sendo, diversas estratégias de hu-
manização tentam solucionar essa questão 
e proporcionar um atendimento integral, 
que considere o sujeito em sua singularida-
de. Entre as que mais se aproximam deste 
objetivo, encontram-se a ‘clínica ampliada’ e 
o ‘acolhimento’. A clínica ampliada (CAMPOS; 

AMARAL, 2007) tem como objetivo ser uma 
clínica do sujeito. Logo, a ideia é considerá-
-lo, o máximo possível, na sua dimensão 
biopsicossocial, identificando as correlações 
entre seus modos de produção de vida e tra-
balho, em relação ao processo saúde-doença 
em curso. Em outras palavras, a clínica am-
pliada tematiza a expressão única da doença 
no corpo biológico do sujeito, identificando 
como os sinais e sintomas desse sujeito – que 
se concretizam de forma difusa e muitas 
vezes são minorados ou confundem-se com 
comorbidades – sinalizam a expressividade 
única da doença nele mesmo. Nesta medida, 
pode-se dizer, então, que a clínica ampliada 
é uma não padronização diagnóstica, que 
se contrapõem àquela própria do ensino 

biomédico, podendo-se, também, afirmar 
que esta clínica pretende considerar o sujeito 
em si, ou seja, é um constante neoartesanato, 
que, de tanto se realizar, amplia-se em sua 
capacidade de considerar o humano como 
um ‘holos’.

Outra estratégia que corrobora a prática 
integral é o acolhimento. Este pode ser en-
tendido como agasalhamento, recebimento, 
acomodamento, acalento. Ou seja, promove 
um encontro diferenciado, permeado de 
contato e afeto. Assim, alguns autores (SANTOS 

ET AL., 2007) dizem que o acolhimento é uma 
‘tecnologia do encontro’, baseada na escuta 
qualificada, e que tem como objetivo garantir 
o acesso do usuário ao serviço, com presteza 
e corresponsabilização, mesmo quando ele 
é referenciado para serviços de retaguarda. 
Neste sentido, pode-se identificar claramente 
a articulação entre o acolhimento e a integra-
lidade, no conceito de linhas de produção de 
cuidado, nas quais a integralidade do cuidado 
(compreendida como acesso do usuário a 
todos os níveis do sistema) perpassa a rede de 
atenção, através da qual o usuário – portando 
seu Projeto Terapêutico Singular (PTS) – é 
guiado (conceito de usuário-guia), no itinerá-
rio terapêutico, pelos serviços, e cujo acesso 
(enquanto domínio ampliado – desde a iden-
tificação da necessidade de saúde até a conti-
nuidade do cuidado) requer a acolhida desse 
usuário, por onde quer que ele passe.

Cuidado, integralidade e 
Atenção Primária à Saúde: 
de que articulação estamos 
falando?

Quando se fala da articulação conceitual 
entre cuidado-integralidade-APS, pensa-se 
em como superar um modelo de atenção tra-
dicionalmente fragmentado, com serviços de 
saúde atomizados; e qual é o papel da atenção 
primária nesse cenário. Para a garantia da in-
tegralidade em sua multidimensionalidade, é 
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necessário que os cuidados com a formação 
em saúde privilegiem o sujeito como objeto e 
tragam ao proscênio o cuidado como prática 
comum às profissões da saúde. A articulação 
desse modo de produção (AROUCA, 2007) com os 
serviços de saúde é essencial, e dela depende 
a capacidade de execução de práticas que 
transformem a vida e a saúde das populações 
de territórios adstritos vivos, para concreti-
zar aquilo que a Reforma Sanitária Brasileira 
(RSB) vislumbrou como ‘mudança pela via 
institucional’ (TESTA, 1992). Nesta, o papel dos 
profissionais de saúde na transformação do 
modo de produção em saúde, além de perse-
guir os objetivos técnicos (cuidar da saúde), 
está alinhado a objetivos políticos bem defini-
dos, tais como executar a reforma ‘por dentro’ 
e garantir a passagem para o socialismo, haja 
vista que o arcabouço constitucional do SUS 
nada mais é do que um texto de lei que ten-
siona os princípios filosóficos socialistas – 
art. 196 – com negociações do tipo ‘escolha 
racional’, junto ao segmento empresarial dos 
grandes hospitais privados – art. 199.

Assim, pode-se dizer que o trabalho com 
a integralidade no cuidado cotidiano do SUS 
ultrapassa a mera formalidade institucional 
e está atrelado a um grande projeto societá-
rio. É importante ressaltar que, mesmo sob 
a especificidade do cenário brasileiro, que 
conformou à articulação cuidado-integrali-
dade-APS essa importância capital no SUS, 
tal articulação não é privilégio apenas do 
SUS. Outros sistemas de saúde no mundo 
(CONILL, 2006) preconizam a integralidade 
como forma de operacionalização das ações, 
como nos exemplos conhecidos do Canadá, 
de Cuba e da Inglaterra. Ainda assim, mesmo 
com suas atenções primárias cheias de espe-
cificidades, a integralidade aparece como 
constitutiva do cuidado, tanto nas ações 
individuais quanto nas coletivas. Isto serve 
de inspiração e desafio para que, no Brasil, 
persiga-se cada vez mais a qualidade da in-
tegralidade das ações de saúde, levando-se 
sempre em conta os limites e as possibilida-
des do País.

Limites e possibilidades do 
cuidado integral na APS

Como a essência do conceito de integrali-
dade é a ideia de totalidade, imagina-se que 
seus limites e possibilidades também transi-
tem desde a esfera micro à macroestrutural. 
Dentre os principais limites para o exercício 
da integralidade no SUS e, especificamente, 
na atenção primária, pode-se dizer que a 
precária interação e o despreparo para lidar 
com a dimensão subjetiva do ser humano, 
a fragmentação do processo de trabalho, a 
constante incorporação e dependência tec-
nológica da prática em saúde e a formação 
cartesiana dos profissionais corroboram 
para práticas de saúde parcelares e isola-
cionistas, cujas consequências refletem-
-se em subdiagnósticos, sobremedicações, 
polifarmácia, sub-registros, sobrerreferen-
ciamentos e tantos outros problemas que 
decorrem de práticas de cuidado que não 
têm a integralidade como norte. No âmbito 
da gestão do sistema, pode-se afirmar que 
a burocratização e a verticalização, o baixo 
investimento na qualificação e educação 
dos trabalhadores, os parcos dispositivos de 
fomento à cogestão, os desrespeitos constan-
tes aos direitos dos usuários do SUS e a des-
valorização dos trabalhadores da saúde são 
causas que geram diversos efeitos negativos 
na produção do cuidado em larga escala. 
Entre os principais efeitos, estão o deses-
tímulo e a apatia para com o processo de 
trabalho, e a consequente naturalização das 
condições insalubres; a baixa capacidade de 
retenção profissional, pois a alta rotatividade 
gera problemas na criação de vínculos com 
a população e a incapacidade de vislumbrar 
o cuidado de forma longitudinal; não reco-
nhecimento do outro como ser autônomo 
e a manutenção da prática biomédica pres-
critiva e punitiva, desconsiderando o sujeito 
em sua singularidade; os atendimentos desu-
manizados, com períodos de consultas mais 
curtos e alinhados à lógica da produtividade 
procedimental etc.
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Entre as principais possibilidades, estudos 
apontam (SANTOS ET AL., 2007) que, mesmo sob 
condições adversas, há experiências exito-
sas no alcance da integralidade. Sanchéz et 
al. (2010) descreveram que, no cotidiano das 
práticas dos serviços de saúde, por exemplo, 
a integralidade tem sido alcançada quando 
equipes utilizam os diagnósticos sociossani-
tários para terem visões mais ampliadas do 
processo saúde-doença no território, o que 
ajuda a embasar melhor o planejamento de 
suas ações com vistas à intersetorialidade. 
Além disto, a presença de estudantes de gra-
duação em unidades de saúde da família tem 
forçado os profissionais a preocuparem-se 
com a interprofissionalidade e a sua atuação 
no território de forma mais frequente. A 
relação com os usuários tende a ser mais 
holística em territórios nos quais os pro-
fissionais têm vínculos empregatícios mais 
estáveis e com direitos trabalhistas assegura-
dos, ou ainda naqueles locais/gestões onde o 
profissional tem capacidade de desenvolver-
-se em suas competências técnicas ou em 
relação a projetos de alcance comunitário.

Considerações finais

Diante do exposto, foi possível perceber a 
essencialidade do cuidado, da integralidade 
e da atenção primária no SUS; sua articula-
ção para um processo de produção da saúde 
que resgate o ser humano como foco das 
práticas em saúde. Mesmo sob o advento da 
conjuntura político-social adversa na qual o 
Brasil atualmente se encontra, é necessário 
não deixar o debate à míngua e insistir na 
defesa de um modo de produzir saúde que 
não esteja às expensas da lógica capitalista, 
que desumaniza e impede a concretização da 
saúde como processo civilizatório.

Mesmo sob os auspícios da derrocada do 
direito à saúde no Brasil, resistir é hoje (re)
existir. É reinventar-se e projetar-se para os 
anos vindouros. A qualificação das armas do 
argumento com as evidências aqui trazidas 
faz a defesa do cuidado integral fundan-
te para todos os cidadãos que desejam um 
futuro melhor para si e suas próximas gera-
ções. Somente assim, é possível avançar na 
conquista da cidadania. s
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RESUMO  Ivan Illich foi um crítico radical da sociedade industrial, cujas ideias influenciaram 
a propagação de um movimento contra os cuidados da saúde pela medicina na década de 1970. 
Em sua obra, a medicina, é vista como empresa médica cuja função é ameaçar a saúde, através 
da colonização médica da vida, que aliena os meios de tratamento; e do monopólio profissio-
nal, que impede a partilha do conhecimento científico. O presente artigo tem como objetivo 
apresentar aspectos da vida e obra de Ivan Illich, com ênfase em seu livro ‘A expropriação da 
saúde: nêmesis da medicina’ (1975), e também de sua segunda crítica social à saúde, com a 
introdução de novos conceitos em sua obra, em 1985.

PALAVRAS-CHAVE Relações médico-paciente. Medicalização. Saúde pública.

ABSTRACT Ivan Illich was a radical critic of the industrial society, whose ideas influenced the 
propagation of a movement against health care, by medicine in the 1970s. In his work, Medicine 
is seen as a medical company, whose function is to threaten health, through the medical coloniza-
tion of life, that alienates the means of treatment; and professional monopoly, which prevents 
the sharing of scientific knowledge. This article aims to present aspects of Ivan Illich´ s life and 
work, with emphasis on his book ‘The expropriation of health: Medical Nemesis’ (1975), and also 
his second social critique to health, with the introduction of new concepts in his work, in 1985.

KEYWORDS Physician-patient relations. Medicalization. Public health.
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Introdução

Segundo a mitologia grega, Nêmesis figurava 
a vingança divina, ‘a inevitável’. Nêmesis re-
presenta a força encarregada de abater toda 
desmesura, como o excesso de felicidade de 
um mortal ou o orgulho dos reis. O termo 
também é utilizado para designar ‘algo/
alguém que exige ou inflige retaliação’; ou, 
por extensão de sentido, um ‘rival ou adver-
sário temível’ (GASPARETTO JUNIOR, C2006-2017).

Na primeira metade dos anos 1970, Illich 
lançava a crítica mais contundente empreen-
dida contra a medicina da época, logo no pri-
meiro parágrafo de seu ‘Nêmesis da medicina’ 
(ILLICH, 1975A), no qual se referia à medicina ins-
titucionalizada como grande ameaça à saúde. 
Segundo o autor, a ampla industrialização da 
saúde e a medicalização da vida na sociedade 
moderna, fizeram com que surgissem diver-
sas formas de iatrogêneses ou danos à saúde, 
com resultantes perdas da capacidade de au-
tonomia das pessoas perante as enfermidades, 
as dores e o envelhecimento. Anos depois, em 
uma segunda crítica social à saúde, Ivan Illich 
relata o surgimento de uma nova iatrogênese, 
a do corpo (ILLICH, 1992).

Para melhor entendimento da obra de 
Ivan Illich, faz-se necessária a revisão dos 
seus pontos principais, incluindo os concei-
tos de iatrogênese – iatros (médico) e genesis 
(origem). Uma doença iatrogênica é aquela 
que não existia antes do tratamento médico 
aplicado, ou seja, é provocada pela ação da 
medicina. O autor divide a iatrogênese em 
categorias: 1. Clínica, causada pelos cuida-
dos de saúde (o ato médico e sua técnica); 2. 
Social, que retrata a medicalização da vida 
e seu efeito social; 3. Cultural/Estrutural, 
que abrange o uso ilimitado da medicina 
e a perda do potencial cultural das pessoas 
para lidar de forma autônoma com a doença, 
a dor e a morte. Em conjunto, os três níveis 
de iatrogênese comprometem a autonomia 
dos indivíduos, que se tornam dependentes 
do saber de especialistas para o cuidado de 
sua saúde.

Torna-se importante, também, uma revisão 
da segunda crítica social de Ivan Illich (ILLICH, 

1992), voltada para a iatrogênese do corpo e às 
práticas a ele relacionadas, da obsessão pela 
saúde, por meio de atividades físicas, dietas, 
cirurgias etc.; com o consumismo e a busca por 
um corpo sadio tornando-se o maior agente 
patógeno para a saúde (NOGUEIRA, 2003). Por fim, 
são levantadas algumas considerações relacio-
nadas ao processo de medicalização e desmedi-
calização da saúde.

Resumo da biografia

Ivan Illich nasceu em 1926 (Viena, Áustria). 
De ascendência judia, foi obrigado a aban-
donar a Áustria aos cinco anos, refugiando-
-se na Itália. Em 1941, foi expulso da escola 
em virtude de leis antissemitas que o atin-
giam. Cursou teologia e filosofia em Roma, 
e, posteriormente, histologia e cristalografia 
em Florença. Obteve o título de Doutor em 
história pela Universidade de Salzburgo. 
Em 1951, foi ordenado sacerdote, e exerceu 
a função de vigário em Nova Iorque, entre 
1951 e 1956. Em 1961, fundou, no México, 
o Centro Intercultural de Documentação 
(Cidoc), que se transformou em um espaço 
importante para as discussões a respeito do 
Terceiro Mundo e da América Latina. Suas 
opiniões sobre a desburocratização da igreja 
e a desescolarização da sociedade fizeram do 
Cidoc um lugar de críticas e controvérsias 
religiosas, o que levou Ivan Illich a abando-
nar o sacerdócio em 1969. Nos anos 1970, 
Illich publicou inúmeras obras abordando 
temas relacionados ao sistema educacio-
nal, ao consumo de energia/transportes e 
à medicina. Em 1976, pelos conflitos com o 
Vaticano, o Cidoc foi fechado (GAJARDO, 2010).

Foi considerado o pai da ‘educação sem 
escola’, condenando o sistema escolar. Ao 
escrever o livro ‘A expropriação da saúde: 
Nêmesis da medicina’, Illich começou a 
abordar problemas políticos e institucio-
nais relacionados à medicina (GAJARDO, 2010). 
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Foi diagnosticado com câncer de mandíbula 
no início dos anos 1990 e, fiel às suas ideias 
a respeito da medicina moderna, recusou o 
tratamento administrado por médicos, vindo 
a falecer na Alemanha, em 2002.

Ivan Illich se encontrava em um contexto 
histórico particular, o dos anos 1960, caracte-
rizado pela crítica à ordem capitalista e suas 
instituições sociais. Dono de uma personali-
dade complexa, era extremamente inteligente, 
trabalhador incansável, poliglota, cosmopolita; 
professava ideias que suscitavam controvérsias 
e o faziam uma das figuras mais emblemáticas 
da época. O próprio Illich provocava polêmica 
através de sua personalidade, seu estilo, seus 
métodos de trabalho e do radicalismo de suas 
ideias (GAJARDO, 2010).

O ato médico e a 
iatrogênese clínica

Com a expansão industrial da medicina re-
lacionada às grandes doenças no mundo oci-
dental, a qualidade de vida foi diretamente 
ligada ao aumento da produção de saúde. 
Ivan Illich via a empresa médica como um 
perigo para a saúde, em uma concepção con-
trária ao mito criado em torno dela mesma. 
Os sistemas médicos caros não aumentavam 
a esperança de vida, assim como os atos 
médicos para reduzir a morbidade global, 
resultando em uma nova fonte de doença – a 
iatrogênica. Então, as medidas para neutrali-
zar a iatrogênese tinham um efeito parado-
xal, onde a profissão que provoca a doença se 
encarregava exclusivamente do seu controle 
(ILLICH, 1975A). 

Segundo Ivan Illich (1975B), a primeira 
ilusão difundida pela empresa médica estava 
relacionada à história das doenças, carac-
terizando como um erro o fato de se atri-
buir somente à eficácia dos procedimentos 
médicos as mudanças nas taxas de mortali-
dade globais. Como exemplo, o autor citou 
a tuberculose, a cólera, a disenteria e o tifo, 
que conheceram seus ápices e, em seguida, 

desapareceram, independentemente da 
ação médica, tendo como explicação para o 
fato, a melhoria das condições de habitação 
e nutrição da população. Nos países pobres, 
a diarreia e as infecções das vias respirató-
rias superiores são mais frequentes, duram 
mais tempo e resultam em mortalidade mais 
elevada quando a alimentação é insuficien-
te, independentemente do grau de cuida-
dos médicos disponíveis (SCRIMSHAW; TAYLOR; 

GORDON, 1968 APUD ILLICH, 1975B, P. 14). 

Logo, torna-se fundamental a análise dos de-
terminantes do estado de saúde global de uma 
população, tais como a alimentação, as condi-
ções de habitação e de trabalho, o meio social e 
cultural, ou seja, o modo de vida das pessoas. A 
má nutrição moderna é capaz de causar sérios 
danos à sociedade. No entanto, paradoxalmen-
te, a ciência dietética não para de progredir. 
Adicionalmente, ⅓ da humanidade sobrevive 
em nível de subalimentação, enquanto mais 
e mais indivíduos absorvem, nos alimentos, 
agentes tóxicos e mutagênicos.

A segunda determinante do estado de 
saúde global é o saneamento: técnicas sani-
tárias como o tratamento das águas, a fossa 
séptica e, o uso de sabão possuem mais 
impacto global do que técnicas sanitárias que 
exigem a intervenção de especialistas. Illich, 
com seu pensamento radical, interroga: 

Por que preocupar-se em tornar menos mor-
tífero o meio ambiente, já que os médicos es-
tão equipados industrialmente para salvar as 
vidas humanas? (ILLICH, 1975B, P. 150).  

O autor faz uma comparação entre o trata-
mento de doenças infecciosas e não infeccio-
sas, deixando clara a eficácia do tratamento 
médico na cura das primeiras, mas, ainda 
assim, interrogando se o tratamento das 
doenças infecciosas não seria mais eficaz se 
houvesse a desprofissionalização somada à 
incorporação da higiene à cultura popular. 
O recrudescimento de doenças antes con-
troladas continua a ser frequente, e pode 
ser consequência do desenvolvimento dos 
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transportes, das redes de energia, da urbani-
zação e da evolução de vetores resistentes, e 
tal fato independe da eficácia do tratamento 
médico (ILLICH, 1975B).

A iatrogênese clínica abrange toda a imen-
sidão de efeitos secundários, porém diretos, 
da terapêutica médica instituída: os efeitos 
nocivos dos medicamentos, incluindo a sua 
inocuidade e eficácia; o uso abusivo; o uso as-
sociado a outras drogas; ou a contaminação/
validade dos mesmos. As agressões cirúrgi-
cas, e as doenças não iatrogênicas (fruto da 
mania pela descoberta de novas anomalias), 
levam a falsos diagnósticos, muitas vezes re-
alizados através de erros no laboratório de 
análises, ignorância do médico ou algum mal 
entendido com o paciente, podendo gerar 
angústia, exclusão social e sintomas funcio-
nais, entre outros (ILLICH, 1975B).

Para exemplificar os efeitos nocivos dos 
medicamentos, Pande e Amarante (2017) 
citam a iatrogenia psicofarmacológica para 
os transtornos mentais. Segundo os autores, 
apesar do aumento significativo de substân-
cias supostamente capazes de combater os 
chamados transtornos mentais, o número 
de pessoas com diagnósticos desta nature-
za tem aumentado. Tal paradoxo é conse-
quência do próprio efeito iatrogênico dos 
medicamentos.

Illich fez a distinção entre o médico artesão 
e o médico técnico, no que se refere aos danos 
infligidos pelos médicos. O médico artesão 
era aquele que exercia suas habilidades em 
indivíduos que conhecia pessoalmente, e 
suas falhas eram vistas como abuso de con-
fiança e falta de moral. Já o médico técnico, 
atual, aplica regras científicas a categorias 
de pacientes, e suas falhas são racionaliza-
das como ocasionais, de equipamentos ou de 
seus operadores, adquirindo um novo status, 
o anônimo. As responsabilidades foram 
transferidas do campo ético para o problema 
técnico. Logo, “a negligência se transforma 
em erro humano aleatório, a insensibilidade 
em desinteresse científico, e a incompetência 
em falta de equipamento” (ILLICH, 1975B, P. 27).

Para Laguardia et al. (2016), alguns pro-
blemas atuais relacionados à qualidade em 
saúde envolvem: a angústia frente à incer-
teza acerca da conduta médica mais ade-
quada, os relatos enviesados de achados de 
pesquisa nas revistas médicas, a pressão dos 
pacientes por mais exames e tratamentos, o 
pagamento por serviços (consultas e prescri-
ções), o marketing da indústria farmacêutica 
e de equipamentos, e a falta de compreensão 
do significado das estatísticas de saúde e de 
risco, entre outros eventos.

Reconhecendo a magnitude do problema 
da segurança do paciente em nível global, 
a Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2009) estabeleceu a Aliança Mundial para a 
Segurança do Paciente, onde na qual a qua-
lidade em saúde foi definida como o grau 
em que os serviços prestados diminuíam a 
probabilidade de resultados desfavoráveis 
(eventos adversos) e aumentavam a de re-
sultados favoráveis, de acordo com o conhe-
cimento científico corrente. Estima-se que 
10% dos pacientes internados em hospitais 
sofram eventos adversos evitáveis. 

Além dos danos e prejuízos causados aos 
pacientes e às suas famílias, os eventos ad-
versos constituem um encargo financeiro 
considerável para os sistemas de saúde. No 
continente europeu, estudos revelaram que 
um em cada dez pacientes internados são 
vítimas de eventos adversos em decorrência 
dos cuidados de saúde recebidos, e 50 a 60% 
destes eventos são classificados como evitá-
veis (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000; WHO, 2009).

Estima-se que 1 milhão de eventos adver-
sos evitáveis ocorram anualmente nos Estados 
Unidos (EUA), contribuindo para a morte de 
98 mil pessoas. Eventos adversos cirúrgicos e 
aqueles relacionados ao uso de drogas corres-
pondem às categorias mais frequentes (WHO, 

2009). A bioética até hoje não tinha visto, em sua 
verdadeira dimensão, o erro na medicina como 
um problema que afeta a integridade e vida dos 
pacientes; na qual se põe em jogo um princípio 
fundamental da ética médica: a não maleficên-
cia (MAGLIO, 2011).
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Hoje, a qualidade do cuidado em saúde está 
diretamente correlacionada ao volume de 
procedimentos realizados, com consequente 
sobreutilização de procedimentos (overuse), 
que faz com que haja maior chance de pro-
vocar dano ao paciente do que benefícios. Já 
a subutilização de procedimentos (underuse) 
está relacionada à ausência de prestação de 
cuidados de saúde, quando estes poderiam 
produzir benefícios para o paciente. Por fim, 
a utilização inadequada (misuse) refere-se 
àqueles problemas preveníveis associados ao 
cuidado de saúde, e relaciona-se à segurança 
do paciente (TRAVASSOS; CALDAS, 2013).

A literatura vem adotando uma subdi-
visão que discrimina a sobreutilização de 
procedimentos, sejam eles diagnósticos 
(overdiagnosis) quando são feitos diagnósti-
cos de condições que nunca causarão sinto-
mas ou danos ao longo da vida do paciente; ou 
terapêuticos (overtreatment) que resultam 
de tratamentos feitos de acordo com bases 
científicas sólidas e as preferências do pa-
ciente, mas que não irão ajudá-lo na sua con-
dição clínica. Sendo assim, o overdiagnosis e 
o overtreatment expõem o paciente a condu-
tas que são pouco ou nada eficazes, além de 
possibilitarem danos e gastos substanciais 
(LAGUARDIA ET AL., 2016).

A campanha ‘Choosing Wisely’, con-
duzida pela Fundação norte-americana 
American Board of Internal Medicine, é uma 
iniciativa recente, que busca mudar a prática 
médica ao atribuir a especialistas (equipe 
multidisciplinar) a tarefa de apontar entre 
cinco e dez condutas médicas correntes não 
apoiadas pelas evidências científicas, que 
não estão livres de danos ou não são necessá-
rias e, portanto, não deveriam ser adotadas. 
Seu intuito primário é melhorar a qualidade 
da assistência, embasada em evidências, para 
aumentar os benefícios e reduzir os malefí-
cios à saúde (LAGUARDIA ET AL., 2016).

A iniciativa ‘Choosing Wisely’ engloba as 
responsabilidades profissionais dos médicos, 
que incluem o compromisso com a melho-
ria da formação acadêmica, da qualidade do 

cuidado em saúde; o aprimoramento da co-
municação médico-paciente e a distribuição 
justa dos recursos à saúde, promovendo um 
cuidado mais seguro e eficaz (CASSEL; GUEST, 2012).

Iatrogênese social: 
medicalização da saúde

A iatrogênese social ocorre com a desarmo-
nia entre o indivíduo e o seu meio social/
físico, que tende a se organizar sem ele e 
contra ele, com consequente perda da sua 
autonomia. É o efeito social não desejado e 
danoso da medicina, mais do que o de sua 
ação técnica direta. O controle da população 
pelo sistema médico retira progressivamen-
te do cidadão o domínio da salubridade no 
trabalho e o lazer, a alimentação e o repouso, 
a política e o meio (ILLICH, 1975A).

O termo medicalização surgiu no final da 
década de 1960 para referir – se à crescente 
apropriação dos modos de vida do homem 
pela medicina. Os estudos nessa área se 
direcionaram para a análise e intervenção 
política da medicina no corpo social, por 
meio do estabelecimento de normas morais 
de conduta, prescrição e proscrição de com-
portamentos, tornando os indivíduos de-
pendentes do saber produzido pelos agentes 
educativo-terapêuticos (GAUDENZI; ORTEGA, 2012).

Para Illich (1975B), o volume global da medi-
calização reduz o nível de saúde. A medicaliza-
ção do orçamento é indicadora de iatrogênese 
social, pois reflete a relação do bem-estar com 
o nível de saúde nacional bruta, e a ilusão de 
que o grau de cuidados é representado pelas 
curvas de distribuição dos produtos da institui-
ção médico-farmacêutica. Tal mercantilização 
faz com que o consumo de seus produtos seja 
praticamente obrigatório. Outra problemática 
mostrada pelo autor se refere ao aumento das 
prescrições medicamentosas e despesas farma-
cêuticas. As consultas médicas que acabam sem 
uma prescrição farmacêutica praticamente de-
sapareceram, o que leva ao superconsumo de 
medicamentos.
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Com a medicina curativa, surge outra 
vertente: a prevenção da doença, através do 
check-up. Para o autor, a extensão do controle 
profissional a cuidados dispensados a pessoas 
em perfeita saúde é uma nova manifesta-
ção da medicalização da vida, quando não é 
preciso estar doente para transformar-se em 
paciente, submetido à instituição médica para 
o bem de sua saúde futura (ILLICH, 1975B).

Já a medicalização dos grandes rituais 
também faz parte de um sintoma grave da 
iatrogênese social, na qual uma percentagem 
crescente de recursos públicos é destinada ao 
desenvolvimento de técnicas com o objetivo 
de prolongar a vida dos que estão à beira da 
morte. A fascinação pelos avanços médicos, 
as técnicas da medicina terminal e a morte 
controlada pelo médico, são sintomas visíveis 
da iatrogênese social, segundo Illich (1975A). 
A compreensão de tal fato está associada à 
necessidade humana da vivência do milagre, 
cujo efeito emociona pessoas e dá a segurança 
abstrata de que a ciência faz progressos dos 
quais elas também poderão beneficiar-se um 
dia, tornando a cura um monopólio de orga-
nizações ou de máquinas (ILLICH, 1975A).

Ao catalogar os portadores de anorma-
lidades, a medicina os coloca sob o contro-
le de sua linguagem e de seus costumes. A 
definição da anormalidade muda de uma 
cultura para outra, através da qual cada ci-
vilização cria as suas próprias doenças, e um 
mesmo sintoma pode excluir da sociedade 
um homem, seja executando-o, exilando-o, 
abandonando-o, encarcerando-o, hospitali-
zando-o; ou pode acolhê-lo, cercando-o de 
respeito, donativos e subvenções (VALABREGA, 

1970 APUD ILLICH, 1975B, P. 57).
Com o desenvolvimento do setor terapêu-

tico da economia, um número crescente de 
pessoas se descobre como ‘anormal’ em relação 
a alguma norma desejável, e, portanto, como 
paciente que pode ser submetido a uma tera-
pêutica. Os resultados disto são uma sociedade 
mórbida, que exige medicalização universal e 
uma instituição médica que atesta morbidade 
universal (ILLICH, 1975B).

As dimensões da 
contraprodutividade 
institucional

Para Ivan Illich (1975B), a medicalização da 
vida é apenas um aspecto da dominação que 
o desenvolvimento industrial exerce sobre 
a sociedade. Durante um século, acreditou-
-se que o nível de vida e a extensão do bem-
-estar dependiam do acesso aos produtos 
industriais. As pessoas são condicionadas a 
obter as coisas e não a fazê-las: o aprender 
é programado; o habitar, urbanizado; os 
deslocamentos, motorizados; e as comuni-
cações, canalizadas. Todos querem ser edu-
cados, transportados, cuidados ou guiados, 
o que difere de aprenderem, deslocarem-
-se, curarem e encontrarem seu próprio 
caminho. Curar suas próprias feridas e 
mazelas não é mais compreendido como ati-
vidade do doente, e se torna cada vez mais 
um ato daquele que se encarrega do pacien-
te. Quando este outro surge e cobra seus 
serviços, a cura passa de dom a mercadoria. 
A medicalização da vida aparece, portanto 
como parte integrante de sua institucionali-
zação industrial (ILLICH, 1975B).

Uma contraprodutividade constitui-se 
quando uma instituição produz mais barrei-
ras à realização de seu objetivo do que facili-
dades, o que determina uma duplicação dos 
esforços. Nos EUA, o conglomerado de saúde 
– incluindo médicos, hospitais, indústria far-
macêutica e um leque de outras instituições 
– é o mais importante setor econômico ime-
diatamente depois da indústria de guerra. 
Quando a medicina se torna tão importante, 
as pessoas são envolvidas em seus rituais, do 
nascimento à morte (ILLICH, 1975B).

Essa perda de autonomia é, ainda, refor-
çada pela política da saúde, que coloca os 
cuidados médicos antes de outras opções de 
cuidado, que poderiam permitir maior au-
tonomia individual. Nos países de mercado 
livre, a produção de medicamentos e de 
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serviços médicos enriquece os produtores; 
a medicina é cara e, muitas vezes ruim; a 
distribuição de medicamentos e o acesso aos 
serviços médicos se fazem de maneira desi-
gual e arbitrária (ILLICH, 1975B).

Quando são analisados os obstáculos que 
dificultam a utilização do cálculo custo-be-
nefício no setor da saúde, os gastos com cui-
dados médicos são aleatórios e dificilmente 
previsíveis; a maioria dos consumidores não 
os deseja, não está consciente de precisar 
deles e não sabe previamente quanto lhes 
custarão, tendo que confiar na palavra do 
profissional. A mercadoria vendida não é 
comerciável nem pode ser devolvida, a pu-
blicidade dos resultados é praticamente ine-
xistente e as comparações de qualidade são 
desencorajadas. Uma vez feita a escolha, é 
difícil mudar de opinião, pois o tratamento 
já está em curso (ILLICH, 1975B). A intervenção 
médica se tornou a maior forma de tratamen-
to à saúde. Depressão, infecções, disfunções 
e outras doenças iatrogênicas causam mais 
sofrimento do que todos os acidentes ocorri-
dos na indústria e no trânsito (ILLICH, 2003).

Na coletânea ‘Corpus Hippocraticum’ 
atribuída a Hipócrates, é sabido o princí-
pio de não lesar ou danificar as pessoas, de 
forma geral; e, de modo particular, os enfer-
mos. O modelo de cuidado baseado na tradi-
ção hipocrática assume postura paternalista 
com relação ao paciente, e, em nome da be-
neficência, não considera a vontade deste. 
O processo de tomada de decisão baseia-se 
em uma relação de dominação (médico) e 
de submissão (paciente). Beneficência sig-
nifica fazer o bem. No entanto, na ética, não 
é suficiente fazer o bem, é preciso também 
preocupar-se com o outro e, compartilhar 
do seu sofrimento, o que introduz a noção 
de benevolência, termo que evoca o cuidado 
fraterno. A beneficência não seria caritativa, 
mas obrigatória, com exigências maiores ou 
menores, tornando-se uma das exigências 
das profissões de saúde; significa aplicar 
os recursos da medicina para curar, aliviar 
os sofrimentos, melhorar o bem-estar; ao 

mesmo tempo em que se constitui enquanto 
um dever, também é uma virtude, um princí-
pio, um valor (SILVA, 2010).

Uma série de paradoxos acompanha a 
história recente da medicina. Por exemplo, 
espera-se que os sucessos da medicina sejam 
acompanhados por um aumento no grau de 
satisfação dos profissionais que escolhem 
essa careira. No entanto, estudos mostram 
que um número crescente desses profissio-
nais está mais desiludido e insatisfeito. Um 
segundo paradoxo está ligado aos benefícios 
derivados da prática médica, que pode-
riam reduzir os medos e as ansiedades das 
pessoas, mas, ao contrário, as tornam mais 
preocupadas com uma série de riscos atrela-
dos ao seu estilo de vida, em um processo de 
procura obsessiva por um estado de perfeita 
saúde (healthism). Outro paradoxo está asso-
ciado ao fato de que a eficácia e os sucessos 
da medicina moderna teriam que ser acom-
panhados pelo desaparecimento das outras 
formas de medicina (alternativa). Contudo, 
observa-se um aumento impressionante 
das medicinas não convencionais em todo o 
mundo ocidental (BUB, 2005).

Devem ser considerados o respeito os 
valores subjetivos do paciente, a promoção 
de sua autonomia e a tutela das diversidades 
culturais. Os médicos e o paciente, mesmo 
pertencendo à mesma cultura, interpretam a 
relação saúde-doença de formas diferentes; 
e além dos aspectos culturais, é necessário 
enfatizar que eles (médicos e pacientes) não 
se colocam no mesmo plano: trata-se de uma 
relação assimétrica, na qual o médico detém 
um corpo de conhecimentos que geralmente 
exclui o paciente (BUB, 2005).

Iatrogênese cultural/
estrutural: a colonização 
médica

A humanidade é a única espécie viva cujos 
membros têm consciência de serem frágeis, 
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enfermos, sujeitos à dor, à angústia, ao so-
frimento e à morte. A consciência da dor faz 
parte da adaptação autocrítica ao meio. A 
cultura, na saúde, não é um simples comple-
xo de modelos de comportamento concretos, 
tais como costumes, usos, tradições, hábitos; 
e sim um conjunto de mecanismos, proje-
tos, planos, regras e instruções. Ao orientar 
o comportamento, a cultura determina a 
saúde, e é somente construindo uma cultura 
que o homem encontra sua saúde. Para Ivan 
Illich, este poder gerador de saúde, inerente 
a toda cultura tradicional, é ameaçado pelo 
desenvolvimento da medicina contemporâ-
nea (ILLICH, 1975B).

Segundo Illich (1975B), a instituição médica 
é uma empresa profissional, que tem como 
matriz a ideia de que o bem-estar exige a 
eliminação da dor, a correção de todas as 
anomalias, o desaparecimento das doenças e 
a luta contra a morte. O ritual médico e seu 
mito transformaram a dor, a enfermidade e a 
morte em uma sequência de obstáculos que 
ameaçam o bem-estar e obrigam o indivíduo 
a recorrer incessantemente a consumos pro-
duzidos e monopolizados pela instituição 
médica. O homem, organismo fraco, torna-
-se um mecanismo vulnerável submetido a 
constante reparação. A instituição assume 
a gestão da fragilidade e, ao mesmo tempo, 
restringe, mutila e paralisa a possibilidade de 
interpretação e de reação autônoma do indi-
víduo em confronto com a precariedade da 
vida. A fidelidade e o servilismo crescente à 
terapêutica afetam, também, o estado de es-
pírito coletivo e promovem uma, consequen-
te regressão estrutural do nível de saúde, o 
que é chamado de iatrogênese estrutural.

Ao colonizar uma cultura tradicional, a 
civilização moderna transforma a experi-
ência da dor, tornando-as sinais de alarme, 
que apelam para uma intervenção exterior, 
a fim de interrompê-las. Se, por um lado, a 
medicina engaja-se na redução do sofrimen-
to, por outro, aumenta a dependência por ela 
própria. A dor, quando assumida como res-
ponsabilidade da vida do homem, torna-se 

experiência pessoal, enfrentada de maneira 
autônoma, e não mecânica e constrangedo-
ra; experiência cotidiana e comum, pessoal 
e social, e não artificial e individualista. O 
sofrimento pode evocar o dever, a separação, 
a oração, a lamentação, a piedade, a raiva. 
A cultura estimula a capacidade individual 
para continuar a viver com a presença ou a 
ameaça da dor. No entanto, atualmente a dor 
faz nascer um processo em bola de neve: o 
indivíduo aprende a ser consumidor de anes-
tesias e se lança à procura de tratamentos 
que provocam insensibilidade, inconsciência 
e apatia (ILLICH, 1975B).

O caráter individual, os hábitos adqui-
ridos e as circunstâncias determinam o 
sentido dado pelo homem às sensações 
corporais, assim como a intensidade de seu 
sofrimento. Onde o sofrimento é visto como 
o enfrentamento de uma provação, a dor é 
respeitada enquanto experiência íntima e 
incomunicável (ILLICH, 1975B). A cultura é uma 
forma particular de saúde, e o ato de sofrer 
é modelado pela sociedade. Por exemplo: os 
soldados que sofreram mutilações em campo 
de batalha terminam a sua carreira militar de 
maneira relativamente feliz, recusando inje-
ções de morfina, diferentemente de quando 
a mesma mutilação ocorre  em uma sala de 
cirurgia (ILLICH, 2003). Com a medicalização 
de uma cultura, as determinantes sociais do 
sofrimento agem em sentido oposto: em um 
meio medicalizado, a dor perturba e des-
norteia a vítima, sem que ela tenha outros 
recursos senão entregar-se ao tratamento. A 
profissão médica decide quais são as dores 
autênticas e quais as imaginadas ou simula-
das (WOLFF; WOLFF, 1970 APUD ILLICH, 1975B, P. 106).

A formação dos médicos os leva a voltarem 
a sua atenção aos aspectos da dor que podem 
ser experimentalmente estudados e manu-
seados por um agente exterior, e seu condi-
cionamento pelo controle farmacológico e 
clínico do paciente, reduzindo o ato médico 
a uma intervenção mecânica (SOULAIRAC; CAHN, 

1967 APUD ILLICH, 1975B, P. 111). Os pacientes apren-
dem a conceber sua própria dor como fato 
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clínico objetivo, que pode ser submetido a 
um tratamento padronizado (ILLICH, 1975B).

A noção de intervenção biomédica no 
indivíduo ou no seu meio ambiente era to-
talmente estranha aos debates políticos em 
1790, quando as doenças mais conhecidas 
pela medicina eram a peste e a varíola. No 
período seguinte ao Congresso de Viena 
(1814-1815), os hospitais se multiplicaram, os 
estudantes afluíram às escolas de medicina, 
e a descrição das doenças foi se tornando 
precisa (ILLICH, 1975B). As afecções se tornam 
doenças objetivas, distintas e definidas cli-
nicamente, categorizadas e classificadas 
para os hospitais, arquivos e orçamentos. O 
recurso à estatística (cada vez mais ampla) 
para a formulação do diagnóstico e a de-
terminação da terapêutica, mostrava que 
as doenças, por estarem presentes no meio 
ambiente, podiam atacar os homens e os in-
fectar (ILLICH, 1975B).

Com o interesse do médico deslocando-se 
do doente para a doença, o hospital se tornou 
um museu da doença, lugar para estudo 
e comparação dos casos. Nas primeiras 
décadas do século XIX, a atitude médica em 
face do hospital atravessou uma nova etapa, 
na qual o hospital tornou-se estabelecimen-
to educativo, laboratório de experimentação 
dos tratamentos e lugar de cura. Durante 
todo o século XIX, a patologia consistiu na 
classificação das anomalias anatômicas, e, 
posteriormente seguiram a definição e a 
catalogação da patologia das funções (GRMEK, 

1964 APUD ILLICH, 1975B, P. 125). A doença foi levada 
do paciente e tornou-se a matéria-prima de 
uma empresa institucional, interpretada de 
acordo com um jogo de regras abstratas, em 
uma linguagem que ele não entendia (ILLICH, 

1975B).
Illich (1975B), também faz uma análise da 

imagem da morte, que, assim como a doença, 
é modelada pelas estruturas institucionais, 
pelos mitos profundamente enraizados, pela 
textura social. A imagem que uma sociedade 
cria da morte reflete o grau de independên-
cia de seus membros, de sua autonomia e 

de seu querer viver individual. Tal imagem 
da morte leva a um controle social, no qual 
a sociedade torna-se responsável pela sua 
prevenção, e o tratamento médico, eficaz 
ou não, é assimilado como um dever. Sendo 
assim, toda morte que sobrevém na ausência 
de tratamento médico é suscetível de inte-
ressar à justiça.

A segunda crítica social à saúde é a iatro-
gênese do corpo. Em 1985, na Universidade 
Estadual da Pensilvânia, Ivan Illich dizia: 

Há doze anos, escrevi a Nêmesis da medicina. 
O livro começava com a afirmação: a medi-
cina institucionalizada transformou-se numa 
grande ameaça à saúde. Ouvindo isto hoje, eu 
responderia: e daí? O maior agente patógeno 
de hoje, acho eu, é a busca de um corpo sadio. 
(ILLICH, 1992, P. 24).

A partir de então, Illich denomina um 
novo modelo de iatrogênese, a do corpo, que 
exalta e promove a produção de um corpo 
sadio em uma busca patogênica. Assim, o 
autor desloca o foco dos médicos para as 
grandes indústrias, os meios de comunica-
ção e outros agentes terapêuticos (ILLICH, 1992).

Segundo Nogueira (2003), o novo traba-
lho de Illich é uma segunda crítica social à 
saúde, e utiliza o termo ‘higiomania’ – ou a 
mania com sua própria condição de saúde 
corporal – para descrever o estilo de vida al-
tamente tecnificado da contemporaneidade 
(NOGUEIRA, 2001 APUD NOGUEIRA, 2003). Baseia-se na 
idolatria do corpo e de sua saúde, alimentado 
pela mídia, pelas academias de cultura física 
e pela indústria da dieta.

A saúde passa a ter duas vias: ainda se 
mantém pelo domínio dos profissionais, 
mas também se dá pelo acesso à cultura do 
corpo, cada vez mais influente. A importân-
cia da medicina institucionalizada dentro da 
saúde diminui à medida que as medicinas 
alternativas, as concepções ambientalistas, 
as correntes diversas da autoajuda, as modas 
dietéticas e as diversas práticas de corpo 
passam a influenciar mais o leigo no que diz 
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respeito à saúde (ILLICH, 1992 APUD NOGUEIRA, 2003). 
Logo, a desmedicalização da saúde também 
se dá em um processo iatrogênico. Ao invés 
do ganho de autonomia do sujeito no manejo 
consciente dos meios para garantir sua 
saúde, ele institui uma pseudoautonomia 
iatrogênica. A mídia toma um papel proe-
minente, pois se torna veículo de difusão 
para as mais variadas formas de cuidado do 
corpo; e os gastos com programas integrais 
de cuidado com a saúde passam a crescer 
mais rapidamente do que os gastos com a 
medicina (NOGUEIRA, 2003).

A medicalização e a 
desmedicalização da saúde

O termo medicalização, exposto anterior-
mente, indica algo que ‘se tornou médico’, 
com a influência da medicina em campos 
que, até então, não lhe pertenciam. Logo, o 
raio de ação da medicina foi ampliado, extra-
polando o campo tradicional de ação direta 
sobre as moléstias, transformando aspectos 
próprios da vida em patologias, diminuindo 
o espectro do que é considerado normal ou 
aceitável.

Neste contexto, o processo de desmedi-
calização é de extrema relevância, pois se 
relaciona com a busca, tanto da autonomia 
como do respeito às diferenças, condições 
fragilizadas pelo processo de medicalização. 
Um exemplo de movimento social com vistas 
à desmedicalização é o caso de mulheres, no 
Brasil, que lutam por terem partos normais 
em casa, livres da medicalização desneces-
sária do processo de parturição. Trata-se de 
uma luta contra o excesso de intervenção 
médica sobre um processo que consideram 
‘próprios da vida’ (GAUDENZI; ORTEGA, 2012).

Apesar de os movimentos, por parte dos 
sujeitos medicalizados, não serem quan-
titativamente expressivos no Brasil, há o 
incentivo do Ministério da Saúde a políti-
cas que se baseiam em uma visão ampliada 
de saúde, que valorizam a autonomia e as 

formas de corresponsabilidade solidária, 
como é o caso da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) que cria a possibilidade da realização 
de uma atenção à saúde desmedicalizante, e 
permite uma maior expressão de pequenos 
movimentos em prol do resgate da auto-
nomia e, da valorização das microculturas 
locais, conduzindo o paciente a assumir in-
dividualmente a responsabilidade por sua 
saúde, além da reduzir o peso financeiro na 
assistência à saúde (CASTIEL, 2004 APUD GAUDENZI; 

ORTEGA, 2012, P. 246).

Conclusões

A capacidade de sentir e perceber o próprio 
corpo passa por dimensões como aceitação 
pessoal, autoestima, julgamento crítico e, 
cultura, entre tantas outras variáveis con-
dicionantes. Sentir-se saudável ou doente 
transcende uma terminologia médica ou um 
atestado de saúde. Os contextos histórico, 
social e econômico no qual os indivíduos 
estão inseridos interferem decisivamente no 
modo de lidar com o processo saúde-doença. 
Assim como Illich (1975B) bem descreveu, 
é possível ser paciente desde a vida pré-
-uterina, enquanto gametas manipulados em 
clínicas de fertilização, até pós-morte em um 
processo de doação de órgão, por exemplo. 
Entretanto, o indivíduo, enquanto ser bio-
-psicos-social e espiritual, que merece ser 
percebido de modo holístico e complexo 
neste intervalo de tempo, exige esforço 
descomunal para não ser um mero instru-
mento manipulado pelos diversos operado-
res, sob as pressões social e midiática que 
o impulsionam na busca da vida perfeita, e 
pelo máximo de tempo possível, evitando o 
terrível fim, pelo preço que for necessário. 
Em vários momentos ao longo da sua vida, 
o indivíduo submete-se a cuidados e técni-
cas variadas com a expectativa de uma cura 
e um alívio, que nem sempre são alcançados. 
Illich é um personagem que instiga a refle-
xão e incentiva a busca pela autonomia e a 
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descolonialidade do poder e do saber em um 
cenário repleto de protagonistas dominadores, 
que se intitulam detentores do tão desejável 
elixir ou bálsamo que as pessoas tanto buscam.
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RESUMO Objetivou-se sintetizar e avaliar a produção do conhecimento sobre os fatores sig-
nificativamente associados à fragilidade em idosos hospitalizados. Para isso, foram consulta-
das as bases de dados Medical Literature and Retrieval System Online (Medline), Literatura 
Latino-Americana em Ciências da Saúde (Lilacs) e Índice Bibliográfico Español em Ciencias 
de la Salud (Ibecs), de 2012 a 2016, cuja análise de 20 artigos identificou fatores associados 
à fragilidade: maior mortalidade hospitalar e após alta, longa hospitalização, reinternação, 
transferências, idade avançada, sexo feminino e viuvez, além de fatores psicossociais, físicos 
e/ou funcionais. Espera-se que os resultados da revisão facilitem o aprimoramento de práti-
cas e a tomada de decisão das equipes multiprofissionais que prestam assistência ao idoso no 
ambiente hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE Idoso fragilizado. Hospitalização. Envelhecimento. 

ABSTRACT This review aimed to synthesize and evaluate the production of knowledge about 
factors significantly associated with frailty in hospitalized elderly. Therefore, the Medical 
Literature and Retrieval System Online (Medline), Literatura Latino-Americana em Ciências da 
Saúde (Lilacs) and Índice Bibliográfico Español em Ciencias de la Salud (Ibecs) databases were 
consulted from 2012 to 2016, whose analysis of twenty articles identified the following factors as-
sociated with frailty: increased hospital and post-discharge mortality, prolonged hospitalization, 
rehospitalization, transfers, advanced age, women and widows, as well as psychosocial, physical 
and / or functional factors. It is expected that the results of the review will facilitate improve-
ment of the practices and the decision-making of the multiprofessional teams that provide elderly 
care in the hospital.

KEYWORDS Frail elderly. Hospitalization. Aging.
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Introdução

Ao termo fragilidade, são atribuídos diversos 
significados, como: 

[...] facilmente quebrável ou destrutível; que 
provavelmente fracassa ou morre rapidamen-
te; particularmente susceptível às doenças; 
com força ou capacidade diminuída; fraco, 
leve, fino, tênue. (LOURENÇO, 2008, P. 23). 

Embora não haja um consenso quanto à 
sua definição, no âmbito da geriatria e ge-
rontologia, esse termo vem sendo utilizado 
para caracterizar os idosos mais debilitados 
e vulneráveis.

De maneira mais específica, a fragilida-
de é considerada uma síndrome clínica que 
aumenta com a idade e que resulta em de-
clínio das reservas fisiológicas do indivíduo, 
com redução da eficiência da homeostase 
e, consequentemente, das habilidades para 
executar as atividades de vida diária. Assim 
sendo, os idosos fragilizados apresentam 
um risco acentuado para quedas, hospitali-
zações, incapacidade, institucionalização e 
morte (MACEDO; GAZZOLA; NAJAS, 2008).

Nesse contexto, existem características 
mensuráveis que buscam identificar a sín-
drome da fragilidade em idosos e que, por 
sua vez, estão relacionadas com o fenótipo 
do indivíduo, a saber: perda de peso não in-
tencional, autorrelato de fadiga, diminuição 
da força de preensão palmar, redução da ati-
vidade física e diminuição da velocidade da 
marcha (FRIED ET AL., 2004 APUD LENARDT ET AL., 2016). 
Por outro lado, afirma-se também que a fra-
gilidade é uma entidade multidimensional, 
resultante da interação de fatores biológi-
cos, psicológicos e sociais ao longo da vida 
(BERGMAN ET AL., 2004 APUD TEIXEIRA, 2008).

Por conseguinte, em relação à multi-
dimensionalidade da síndrome, são mais 
recentes os estudos que indicam fatores 
socioeconômicos fortemente associados a 
ela, tais como: renda insuficiente/pobreza, 
baixo nível de escolaridade, ausência de 

apoio social, entre outros (DUARTE, 2009). 
Tais fatores, combinados com o estilo de 
vida do idoso, pressupõem o surgimento 
de doenças crônicas, intensificando o uso 
dos serviços hospitalares, o que implica 
maiores custos de tratamento, com 
duração mais prolongada e recuperação 
mais difícil (SOUZA ET AL., 2014).

Cerca de 10% a 25% da população idosa 
tem algum aspecto clínico preditor de fra-
gilidade, sendo a síndrome da fragilidade 
um fator etiológico de incapacidade em 
idosos, independentemente de comorbida-
des (BORGES ET AL., 2013; CARMO; DRUMMOND; ARANTES, 

2011). Destarte, por essa relação causal entre 
a fragilidade e a ocorrência de desfechos 
nocivos à saúde, torna-se indispensável 
avaliar as suas características e prevalência 
nos idosos brasileiros.

Para Oliveira et al. (2013), ainda são es-
cassos os dados acerca da fragilidade em 
idosos, sobretudo pela falta de consenso 
quanto a uma definição que possa ser utili-
zada em diferentes populações. Assim, mais 
estudos são necessários a fim de melhorar 
o entendimento das relações causais, bem 
como identificar a manifestação da fragi-
lidade sob uma única ou várias formas. A 
importância de compreender tais relações 
consiste em esclarecer os fatores que con-
tribuem para cada característica e como 
estas se combinam para determinar a fragi-
lidade nos indivíduos (SANTOS, 2008).

Por considerar a temática atual e rele-
vante, este artigo visa sintetizar e avaliar o 
conhecimento científico produzido acerca 
dos fatores associados à fragilidade no idoso 
hospitalizado, objetivo esse desenvolvido 
por meio de uma revisão integrativa da lite-
ratura. Além disso, vislumbra despertar nos 
profissionais de saúde um maior interesse 
para o desenvolvimento de pesquisas cien-
tíficas que auxiliem as práticas de saúde, 
sobretudo aquelas que visam minimizar a 
prevalência de tal condição na população, 
favorecendo assim uma melhor qualidade de 
vida aos idosos.
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Métodos

Este artigo apresenta uma revisão integra-
tiva da literatura, considerada a mais ampla 
abordagem metodológica referente às revi-
sões bibliográficas, a qual permite a inclusão 
de estudos experimentais e não experimen-
tais para uma compreensão completa do 
fenômeno ou problema de saúde a ser estu-
dado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010), que, no caso 
do presente estudo, trata-se da fragilidade 
no idoso hospitalizado.

Para Mendes, Silveira e Galvão (2008), esse 
método de pesquisa almeja traçar uma análise 
a respeito do conhecimento já construído em 
pesquisas anteriores sobre um determinado 
tema e possibilita a síntese de vários estudos 
já publicados, permitindo a geração de novos 
conhecimentos, pautados nos resultados 
apresentados pelas pesquisas anteriores.

Acerca da construção desta revisão, foram 
percorridas algumas etapas, a saber: 1) escolha 
do tema e elaboração da questão norteadora; 
2) escolha das bases de dados utilizadas na 
pesquisa; 3) estabelecimento de critérios de 
inclusão e exclusão; 4) definição dos descri-
tores; 5) pré-seleção dos artigos; 6) avaliação 
e seleção dos estudos pré-selecionados para 
inclusão na revisão; 7) análise dos resultados; 
8) apresentação da revisão integrativa.

Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada nos meses de 
novembro e dezembro de 2016, norteada pela 
indagação: ‘Qual a produção do conhecimen-
to sobre os fatores associados à fragilidade 
em idosos hospitalizados?’. Foram consul-
tadas as bases de dados: Medical Literature 
and Retrieval System Online (Medline), 
Literatura Latino-Americana em Ciências da 
Saúde (Lilacs) e Índice Bibliográfico Español 
em Ciencias de la Salud (Ibecs).

Os critérios de inclusão dos estudos 
foram: artigos publicados entre os anos de 
2012 e 2016 nas bases de dados supracitadas, 
nos idiomas português, inglês e espanhol, 

com textos disponíveis na íntegra e que 
apresentassem em seus resultados fatores 
significativamente associados à fragilidade 
em pessoas idosas hospitalizadas. 

Por outro lado, foram excluídos estudos 
que incluíam em sua amostra indivíduos 
com idade inferior a 60 anos e/ou que não 
se encontrassem hospitalizados, bem como 
teses, dissertações, resumos de congressos, 
anais, editoriais, comentários e opiniões e 
artigos de revisão. 

Na avaliação dos artigos quanto ao nível 
de evidência, foi utilizada a Classificação 
Hierárquica das Evidências para Avaliação 
dos Estudos (Hierarchy of Evidence for 
Intervention Studies – Heis), a qual classifi-
ca os estudos em sete níveis: I) revisão sis-
temática ou metanálise, II) ensaios clínicos 
randomizados, III) ensaio clínico sem ran-
domização, IV) estudos de coorte e de caso-
-controle, V) revisão sistemática de estudos 
descritivos e qualitativos, VI) único estudo 
descritivo ou qualitativo e VII) opinião de 
autoridades e/ou relatório de comitês de es-
pecialidades, sendo considerados para esta 
revisão apenas os estudos classificados nos 
níveis II, III, IV e VI (MELNYK ET AL., 2010).

Como estratégia de busca dos artigos, uti-
lizou-se a combinação (por meio do conector 
‘and’ no campo de pesquisa) dos seguintes 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
idoso, fragilizado e hospital, em português.

A pré-seleção dos artigos foi realizada por 
meio da leitura criteriosa de seus respectivos 
títulos e resumos. Por conseguinte, foram re-
tirados aqueles em duplicidade ou por não 
se enquadrarem nos critérios de inclusão 
pré-estabelecidos. Em seguida, os artigos 
selecionados foram lidos na íntegra, consti-
tuindo uma amostra final de 20 artigos.

Para extração e organização dos dados, 
utilizou-se um instrumento de coleta adap-
tado do Programa de Habilidades em Leitura 
Crítica (Critical Appraisal Skills Programme 
– Casp),  elaborado pela Universidade de 
Oxford, em 1993, o qual foi eleito devido à 
proposta de análise objetiva, sistemática e 
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de fácil entendimento. Ele consiste em 10 
itens (10 pontos), abrangendo: 1) objetivo, 
2) adequação metodológica, 3) apresentação 
dos procedimentos teóricos e metodológi-
cos, 4) seleção da amostra, 5) procedimento 
para a coleta de dados, 6) relação entre o 
pesquisador e pesquisados, 7) consideração 
dos aspectos éticos, 8) procedimento para a 
análise dos dados, 9) apresentação dos re-
sultados e 10) importância da pesquisa. Os 
estudos foram classificados de acordo com 
as seguintes pontuações: 6 a 10 pontos – boa 
qualidade metodológica e viés reduzido, e 5 
ou menos pontos – qualidade metodológica 
satisfatória, porém com risco de viés au-
mentado. Neste estudo, optou-se por utilizar 
apenas os artigos classificados acima de 5 
pontos (LONDON, 2002).

A análise dos artigos ocorreu de forma 
descritiva, permitindo avaliar as seguintes 
características das pesquisas: autoria, peri-
ódico, país de origem, idioma, delineamento 
da pesquisa, ano da publicação, instrumento 

utilizado e fatores associados à fragilidade.

Análise e apresentação dos dados

Os resultados foram organizados de forma 
descritiva em quadros e tabelas, evidencian-
do os aspectos relevantes de cada estudo 
selecionado acerca da temática em tela, 
segundo recomendação de Broome (2006) 
apud Botelho, Cunha e Macedo (2011) e res-
peitando os aspectos éticos no que concerne 
à citação dos autores dos estudos analisados.

Resultados e discussão

Nesta revisão integrativa, foram analisados 
20 estudos que atenderam estritamente aos 
critérios de inclusão previamente estabele-
cidos. A tabela 1 apresenta os resultados das 
buscas por meio dos descritores de acordo 
com as bases de dados (tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos artigos encontrados e selecionados por bases de dados

Base de dados Encontrados Pré-selecionados Excluídos Analisados

Ibecs 09 - - -

Lilacs 17 05 01 04

Medline 433 61 45 16

Total 459 66 46 20

Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos tipos de periódicos nos 
quais foram publicados os artigos incluídos 
nesta revisão, oito pertenciam a revistas sobre 
geriatria e gerontologia; oito foram publica-
dos em revistas de medicina paliativa, cuida-
dos intensivos e cirurgia; três em revistas de 
enfermagem; e um em revista com enfoque 
em política de saúde, gestão e governança.

Quanto ao país de origem das pesqui-
sas, sete artigos eram provenientes do 

continente europeu (Reino Unido, Holanda, 
Bélgica e Polônia); cinco originários da 
América do Norte (Estados Unidos); quatro 
da América do Sul (Brasil); três da Oceania 
(Austrália) e um realizado na Ásia (China). 
O maior número de pesquisas realizadas no 
continente europeu, provavelmente, deve-se 
ao fato de a Europa vir apresentando, nos 
últimos anos, um envelhecimento generali-
zado, registrando, inclusive, uma importante 
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Quadro 1. Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa segundo título, autor, base de dados e periódico, país de origem, delineamento da 
pesquisa, pontuação Casp e ano da publicação

mudança na dinâmica populacional. Para 
Vitoriano (2014, P. 3), “o envelhecimento na 
Europa resulta dos progressos consideráveis 
realizados nos domínios econômico, social e 
de saúde, em termos de serviços prestados 
aos europeus” somado às várias tendên-
cias demográficas simultâneas que reúnem 
baixas taxas de fecundidade e aumento da 
esperança média de vida.

No que se refere ao idioma dos artigos 
selecionados, apenas três (da base Lilacs), 
estavam em português, sendo as demais 
publicações de língua inglesa. Quanto às 
instituições de origem dos estudos, somente 
um dos artigos estava vinculado a uma orga-
nização de pesquisas médico-hospitalares, 
enquanto os demais foram promovidos por 
universidades e/ou hospitais.

Por conseguinte, em relação ao delinea-
mento da pesquisa, a maioria dos estudos 

era do tipo coorte (nível IV de evidência) en-
quanto os demais eram descritivos transver-
sais (nível VI de evidência). Entre os estudos 
de coorte, apenas um era observacional re-
trospectivo, baseado na análise dos dados de 
admissão de um serviço terciário de saúde. 
Acerca do intervalo cronológico considera-
do nesta revisão, foram encontrados estudos 
compatíveis com os critérios de inclusão nos 
últimos cinco anos, porém, a maior parte 
deles foi publicada entre 2013 e 2015, o que 
evidencia uma constante atualização do 
assunto abordado.

O quadro 1 apresenta uma síntese da ca-
racterização dos artigos segundo título, 
autores, base de dados e periódico nos quais 
foi publicado, país de origem do estudo, de-
lineamento da pesquisa e ano da publicação 
(quadro 1).

Nº Título do Artigo Autores
Base de dados e 
Periódico

Origem
Delineamento da 
Pesquisa

Casp Ano

01 End -of- life care during and after an acute 
hospitalization in older patients with cancer, 
end stage organ failure, or frailty: a sub-
analysis of a prospective cohort study.

Huijberts S, Buurman BM, 
de Rooij SE.

Medline
Palliative Medicine

Holanda Estudo de coorte 
prospectivo

9/10 2016

02 Associação das variáveis socioeconômicas 
e clínicas com o estado de fragilidade entre 
idosos hospitalizados.

Tavares DMS, Pegorari 
MS, Dias FA, Paiva MM, 
Nader ID.

Lilacs
Revista Latino-Ameri-
cana de Enfermagem

Brasil Estudo transversal, 
analítico e observa-
cional

9/10 2015

03 Mortality in Relation to Frailty in Patients 
Admitted to a Specialized Geriatric Intensi-
ve Care Unit.

Zeng A, Song X, Dong J, 
Mitnitski A, Liu J, Guo Z, 
Rockwood K.

Medline
Journals of Gerontolo-
gy: medical sciences

China Estudo de coorte 
prospectivo

8/10 2015

04 Association of the clinical frailty scale with 
hospital outcomes.

Wallis SJ, Wall J, Biram 
RWS, Romero-Ortuno R.

Medline
QJM: An International 
Journal of Medicine

Reino 
Unido

Estudo observacio-
nal retrospectivo

9/10 2015

05 The relationship between frailty, anxiety and 
depression, and health-related quality of life 
in elderly patients with heart failure.

Uchmanowicz I, Gobbens 
RJJ.

Medline
Clinical Interventions 
in Aging

Polônia Estudo transversal, 
analítico e observa-
cional

8/10 2015

06 Avaliação da fragilidade de idosos interna-
dos em serviço de emergência de um hospi-
tal universitário.

Antunes JFS, Okuno MFP, 
Lopes MCBT, Campanharo 
CRV, Batista REA.

Lilacs
Cogitare Enfermagem

Brasil Estudo transversal 9/10 2015

07 Frailty in an older inpatient population: using 
the clinical frailty scale to predict patient 
outcomes.

Basic D, Shanley C. Medline
Journal of Aging and 
Health

Austrália Estudo de coorte 
prospectivo

9/10 2015
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Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1. (cont.)

08 Psychosocial factors modify the association 
of frailty with adverse outcomes: a prospec-
tive study of hospitalised older people.

Dent E, Hoogendijk EO. Medline
BMC Geriatrics

Austrália Estudo observacio-
nal prospectivo

9/10 2014

09 Superiority of frailty over age in predicting 
outcomes among geriatric trauma patients: 
a prospective analysis.

Joseph B, Pandit V, Zangbar 
B, Kulvatunyou N, Hashmi 
A, Green DJ, O'Keeffe T, 
Tang A, Vercruysse G, Fain 
MJ, Friese RS, Rhee P.

Medline
JAMA Surgery

EUA Estudo de coorte 
prospectivo

8/10 2014

10 Relationship between lower-limb muscle 
strength and functional independence 
among elderly people according to frailty 
criteria: a cross-sectional study.

Batista FS, Gomes GAO, 
Souza MLR, Guariento 
ME, Neri AL, Cintra FA, 
D'Elboux MJ.

Lilacs
São Paulo Medical 
Journal

Brasil Estudo transversal 
quantitativo

9/10 2014

11 The feasibility of measuring frailty to predict 
disability and mortality in older medical 
intensive care unit survivors.

Baldwin MR, Reid MC, 
Westlake AA, Rowe JW, 
Granieri EC, Wunsch H, 
Dam T, Rabinowitz D, 
Goldstein NE, Maurer MS, 
Lederer DJ.

Medline
Journal of Critical Care

EUA Estudo de coorte 
prospectivo unicên-
trico

10/10 2014

12 Frailty and outcomes after implantation of 
left ventricular assist device as destination 
therapy.

Dunlay SM, Park SJ, Joyce 
LD, Daly RC, Stulak JM, 
McNallan SM, Roger VL, 
Kushwaha SS.

Medline
Journal of heart and 
lung transplantation

EUA Estudo de coorte 
prospectivo unicên-
trico

7/10 2014

13 Relationship between frailty and discharge 
outcomes in subacute care.

Haley MN, Wells YD, 
Holland AE.

Medline
Australian Health 
Review

Austrália Estudo observacio-
nal prospectivo

10/10 2014

14 Prevalence of frailty and its ability to predict 
in hospital delirium, falls, and 6-month mor-
tality in hospitalized older patients.

Joosten E, Demuynck M, 
Detroyer E, Milisen K.

Medline
BMC Geriatrics

Bélgica Estudo de coorte 
prospectivo

9/10 2014

15 Predicting outcome after hip fracture: using 
a frailty index to integrate comprehensive 
geriatric assessment results.

Krishnan M, Beck S, Have-
lock W, Eeles E, Hubbard 
RE, Johansen A.

Medline
Age and Ageing

Reino 
Unido

Estudo de coorte 
prospectivo

7/10 2014

16 The risk of adverse outcomes in hospitalized 
older patients in relation to a frailty index 
based on a comprehensive geriatric asses-
sment.

Evans SJ, Sayers M, Mit-
nitski A, Rockwood K.

Medline
Age and Ageing

EUA Estudo de coorte 
prospectivo

7/10 2014

17 Assessing frailty in the acute medical ad-
mission of elderly patients.

Oo MT, Tencheva A, Khalid 
N, Chan YP, Ho SF.

Medline
Journal of the Royal 
College of Physicians 
of Edinburgh

Reino 
Unido

Estudo observacio-
nal transversal

9/10 2013

18 Simple Frailty Score Predicts Post-Operative 
Complications Across Surgical Specialties.

Robinson TN, Wu DS, Poin-
ter L, Dunn CL, Cleveland 
JC, Moss M.

Medline
American Journal of 
surgery

EUA Estudo de coorte 
prospectivo

9/10 2013

19 Fragilidade de idosos internados na clínica 
médica da unidade de emergência de um 
hospital geral terciário.

Storti LB, Marques S, Ro-
drigues RAP, Kusumota L, 
Fabrício-Whebe SCC.

Lilacs
Texto & Contexto 
Enfermagem

Brasil Estudo descritivo e 
transversal

8/10 2013

20 Predictors of adverse outcomes on an acute 
geriatric rehabilitation ward.

Singh I, Gallacher J, Davis 
K, Johansen A, Eeles E, 
Hubbard, RE.

Medline
Age and Ageing

Reino 
Unido

Estudo de coorte 
prospectivo obser-
vacional

7/10 2012
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Com base na leitura cautelosa dos artigos 
selecionados, foi possível identificar os 
fatores significativamente associados à fra-
gilidade em idosos hospitalizados. Nesse 
sentido, o quadro 2 apresenta de maneira 
concisa, para cada estudo incluído na 

revisão, os instrumentos utilizados na ava-
liação da presença de fragilidade nos idosos, 
bem como os resultados encontrados no que 
concerne aos fatores associados a essa con-
dição (quadro 2). 

Quadro 2. Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa segundo instrumentos utilizados na avaliação da 
fragilidade e resultados referentes aos fatores significativamente associados em idosos hospitalizados

N° Instrumento Resultados

01 Avaliação Multidimensional do Idoso
Fragilidade associada a delirium e/ou prejuízo cognitivo grave, comorbi-
dades preexistentes e mortalidade pós-alta hospitalar. 

02 Fenótipo de Fragilidade de Fried
Forte associação da fragilidade com a idade igual ou superior a 80 
anos, a viuvez e o maior número de dias de internação.

03 Índice de Fragilidade A fragilidade foi associada com um maior risco de mortalidade em 30 
dias em idosos internados na UTI.

04 Escala Clínica de Fragilidade Fragilidade como preditor independente de mortalidade de pacientes 
internados, transferência para enfermaria geriátrica e tempo de interna-
ção igual ou maior que 10 dias.

05 Indicador de Fragilidade Tilburg Níveis crescentes de fragilidade foram associados ao aumento da an-
siedade e depressão e deterioração da qualidade de vida de pacientes 
idosos com insuficiência cardíaca.

06 Escala de Fragilidade de Edmonton Idosos com doenças neurológicas, demência, idade mais avançada e 
com cuidador apresentaram maior grau de fragilidade.

07 Escala Clínica de Fragilidade A fragilidade previu mortalidade intra-hospitalar, reinternação em Ins-
tituições de Longa Permanência, além de maior duração da internação 
hospitalar.

08 Fenótipo de Fragilidade de Fried Idosos frágeis apresentaram maior probabilidade de mortalidade em 
doze meses, alta para um nível mais alto de atenção, longo tempo de 
internação e re-hospitalização de emergência em um mês. Os fatores 
psicossociais associados: ansiedade, depressão, baixa percepção de 
bem-estar e de senso de controle.

09 Índice de Fragilidade Pacientes frágeis apresentaram maior probabilidade de complicações 
intra-hospitalares e disposição adversa à alta. Todos os pacientes ido-
sos que foram a óbito eram frágeis.

10 Fenótipo de Fragilidade de Fried Houve associação significativa entre a força muscular de membros 
inferiores e a independência funcional em função do número de crité-
rios de fragilidade.

11 Fenótipo de Fragilidade de Fried O aumento no escore de fragilidade foi associado a um acréscimo no 
nível de incapacidade incidente em um mês e ao triplo de aumento na 
mortalidade em seis meses.

12 Índice de Deficit Os pacientes pré-frágeis e frágeis apresentaram um maior risco de 
morte e re-hospitalização.

13 Escala de Fragilidade de Edmonton Idosos com altos níveis de fragilidade atingiam participação e desen-
volvimento mais satisfatórios em sessões de fisioterapia do que aque-
les com baixa fragilidade. 

14 Índices de Fragilidade baseados no 
CHS (Cardiovascular Health Study) e 
SOF (Study of Osteoporotic Fracture)

A fragilidade, definida pelos índices CHS e SOF, representou um fator 
de risco para a mortalidade em seis meses.
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Fonte: Elaboração própria.

O Índice de Fragilidade (Frailty Index), 
em suas várias versões, foi o instrumento 
mais utilizado para avaliar a fragilidade no 
ambiente hospitalar, prevalecendo o modelo 
baseado no Estudo Canadense de Saúde e 
Envelhecimento (Canadian Study of Health 
and Aging – CSHA). Sobre isso, Rockwood 
e Mitnitski (2007 APUD SINGH ET AL., 2012) afirmam 
que os Índices de Fragilidade (IF) válidos 
podem ser construídos a partir de números e 
tipos de variáveis diferentes que satisfaçam 
certos critérios.

Assim, no estudo de Zeng et al. (2015), o IF 
foi calculado por meio de uma proporção de 
52 deficit de saúde, sendo comparado com 
outros escores prognósticos em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), a exemplo da 
Escala de Coma de Glasgow e da Escala de 
Karnofsky que, respectivamente, avaliam o 
nível de consciência e classificam o paciente 
de acordo com o grau de deficiências funcio-
nais; Escala de Desempenho em Cuidados 
Paliativos, entre outros. Já Joseph et al. (2014) 
usaram em seu estudo o IF de 50 variáveis, 
as quais foram obtidas do CSHA e incluíam 
dados demográficos do paciente, atividade 

social, atividades de vida diária, estado nu-
tricional e estado geral de humor.

Krishnan et al. (2014) e Evans et al. (2014) 

relacionaram o IF com outro instrumen-
to de avaliação geriátrica – a Avaliação 
Multidimensional do Idoso (Comprehensive 
Geriatric Assessment), sendo que o primeiro 
estudo avaliou 51 deficit em diferentes aspectos 
de saúde, e o segundo calculou o IF a partir de 
55 variáveis que focaram na cognição, função, 
mobilidade, equilíbrio, apetite e peso. 

A Avaliação Multidimensional do Idoso, 
outra ferramenta utilizada em quatro 
estudos para embasar os critérios de fragili-
dade, é um processo de diagnóstico multidi-
mensional que abrange cinco componentes 
essenciais de avaliação para determinar as 
capacidades médicas, psicológicas, sociais, 
ambientais e funcionais de uma pessoa idosa 
frágil, a fim de desenvolver um plano coor-
denado e integrado de tratamento e acompa-
nhamento deste indivíduo (OO ET AL., 2013). 

Por outro lado, o Fenótipo de Fragilidade 
de Fried (Fried’s Frailty Criteria), observado 
em quatro estudos, elenca cinco componen-
tes ou critérios para determinar a fragilidade, 

15 Índice de Fragilidade baseado na Ava-
liação Multidimensional do Idoso

Os idosos do grupo de alta fragilidade permaneceram mais dias inter-
nados e apresentaram uma maior taxa de mortalidade em 30 dias.

16 Índice de Fragilidade baseado na Ava-
liação Multidimensional do Idoso

Valores crescentes do índice de fragilidade foram significativamente 
associados com um maior tempo de internação e com aumento no 
risco de morte.

17 Avaliação Multidimensional do Idoso A fragilidade foi associada com o avanço da idade (superior a 85 anos), 
falta de mobilidade ao longo de 24h, maior número de quedas, demên-
cia/delirium e admissão em Instituições de Longa Permanência.

18 Índice de Fragilidade Associou-se a fragilidade ao aumento de complicações pós-operatórias 
em cirurgias colorretais e cardíacas, hospitalização mais longa e índices 
mais elevados de readmissão em 30 dias.

19 Escala de Fragilidade de Edmonton Dentre os indivíduos que apresentaram fragilidade severa, houve pre-
domínio de mulheres, de idosos com 80 anos ou mais, dos que viviam 
sem companheiro(a) e dos que descreveram sua saúde como ruim.

20 Índice de Fragilidade O estado de fragilidade correlacionou-se significativamente com o 
tempo de permanência hospitalar e foi um preditor de baixo ganho 
funcional.

Quadro 2. (cont.)
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são eles: perda de peso não intencional, 
diminuição da força muscular, relato de 
exaustão e/ou fadiga, lentidão na veloci-
dade de marcha e baixo nível de atividade 
física. Idosos com três ou mais destes itens 
e aqueles com um ou dois itens pré-frágeis 
são classificados como frágeis. Aqueles sem 
pontuação para a fragilidade são considera-
dos robustos ou não frágeis (BALDWIN ET AL., 2014; 

DENT; HOOGENDIJK, 2014; FRIED ET AL., 2001).

Outros três artigos utilizaram a Escala 
de Fragilidade de Edmonton (Edmonton 
Frail Scale), a qual é composta por nove 
tópicos (cognição, desempenho funcional, 
humor, independência, uso de medicamen-
tos, suporte social, nutrição, estado geral 
de saúde e continência) e utilizada por pro-
fissionais da saúde para detectar fatores de 
risco para fragilidade, determinar o nível de 
fragilidade do idoso e os principais domí-
nios que necessitam de intervenção (ANTUNES 

ET AL., 2015; FABRÍCIO-WEHBE ET AL., 2009; HALEY; WELLS; 

HOLLAND, 2014; STORTI ET AL., 2013).

Por conseguinte, observou-se que alguns 
instrumentos foram utilizados em menor 
frequência para avaliar, especificamen-
te, a fragilidade, a saber: a Escala Clínica 
de Fragilidade (Clinical Frailty Scale), o 
Indicador de Fragilidade Tilburg (Tilburg 
Frailty Indicator), o Índice de Deficit 
(Deficit Index) e os Índices de Fragilidade 
baseados no Estudo de Saúde Cardiovascular 
(Cardiovascular Health Study – CHS) e 
Estudo de Fratura Osteoporótica (Study of 
Osteoporotic Fracture – SOF). Além disso, 
diversas outras ferramentas já existentes 
foram correlacionadas com os índices de 
fragilidade: o Índice de Katz (Katz Activities 
of Daily Living) e a Escala de Lawton 
(Lawton’s Instrumental Activities of Daily 
Living Scale), utilizados para avaliar as 
atividades básicas da vida diária (AVDs) e 
atividades instrumentais de vida diária, res-
pectivamente; Índice de Charlson (Charlson 
Index), relacionado com as comorbidades; 
Escala de Mobilidade de Idosos (Elderly 
Mobility Scale); Questionário de qualidade 

de vida SF-36 (Health-related quality of life); 
Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar 
(Hospital Anxiety and Depression Scale); 
entre outras.

Quanto ao objetivo desta revisão integra-
tiva, percebeu-se que a maioria dos estudos 
correlacionou os escores de fragilidade e 
suas variáveis com outros instrumentos 
capazes de avaliar diversos aspectos da saúde 
(física, mental, emocional e social) de idosos 
hospitalizados a fim de identificar os fatores 
associados à fragilidade nesses indivíduos 
(3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19). A análise 
minuciosa dos artigos permitiu a seleção dos 
principais fatores associados à fragilidade 
mostrados a seguir:

Fator 1: maior tempo de internação. Do 
total de 20 artigos selecionados para análise, 8 
fizeram referência ao tempo de permanência 
do idoso frágil no ambiente hospitalar (2, 4, 7, 
8, 15, 16, 18, 20). Nesse contexto, Tavares et al. 
(2015) e Wallis et al. (2015) mostraram que idosos 
frágeis apresentaram maior média de dias de 
internação em relação aos não frágeis, sendo o 
tempo igual ou superior a dez dias. 

No estudo de Krishnan et al. (2014), realiza-
do com idosos vítimas de fratura de quadril 
e aptos à cirurgia, os indivíduos do grupo de 
baixa fragilidade permaneceram internados 
21,6 dias contra 67,8 dias do grupo de alta 
fragilidade. Sobre isso, os demais autores 
corroboram que o estado de fragilidade se 
correlaciona de maneira significativa com 
o tempo de permanência hospitalar. Ainda, 
conforme explica Tavares et al. (2015), esse 
fato pode estar ligado ao maior número de 
morbidades, que favorece complicações e 
dificulta o processo de recuperação. 

Fator 2: maior índice de mortalidade. 
Mortalidade intra-hospitalar (3, 4, 7, 11, 15, 
16) e mortalidade pós-alta hospitalar (1, 8, 9, 
12, 14) foram desfechos avaliados em grande 
parte dos estudos analisados. Sobre isso, 
foi constatado que valores mais altos nos 
escores de fragilidade conseguem prever a 
mortalidade intra-hospitalar. No estudo de 
Zeng et al. (2015), por exemplo, cada aumento 
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de 1% no IF foi associado com um aumento 
de 11% no risco de mortalidade em 30 dias em 
idosos internados na UTI. Outrossim, como 
desfecho de alta, os idosos frágeis avaliados 
também apresentaram maior probabilida-
de de mortalidade em três meses (HUIJBERTS; 

BUURMAN; DE ROOIJ, 2016), em seis meses (JOOSTEN ET 

AL., 2014) e em doze meses (DENT; HOOGENDIJK, 2014).

Fator 3: idade avançada. O fator cronoló-
gico também foi associado à fragilidade em 
quatro dos estudos analisados (2, 6, 17, 19). 
Destarte, constatou-se uma maior propor-
ção de idosos frágeis com 80 anos ou mais 
(TAVARES ET AL., 2015), e sendo do tipo severa 
(STORTI ET AL., 2013). Além disso, pacientes com 
idade superior a 85 anos apresentaram 
maior probabilidade de serem frágeis em 
relação aos pacientes de 75 a 85 anos (OO ET 

AL., 2013). Por conseguinte, para Antunes et al. 
(2015), a idade avançada está associada com 
um elevado índice de comorbidades e outros 
deficit, o que sugere que pacientes mais 
idosos somem maior pontuação nas escalas 
de avaliação da fragilidade.

Fator 4: reinternação. Os índices de re-
admissão hospitalar de idosos frágeis são 
altos quando comparados com indivíduos 
não frágeis de um mesmo grupo; é o que 
foi constatado em três artigos (8, 12, 18). No 
estudo de Robinson et al. (2013), que associou 
variáveis de fragilidade a complicações pós-
-operatórias, os idosos obtiveram índices 
mais elevados de readmissão em até 30 
dias. O mesmo ocorreu no estudo de Dent e 
Hoogendijk (2014), em que foi observado um 
maior número de reinternações de emer-
gência após um mês. Sobre isso, infere-se 
que a maior taxa de reinternações deve-se 
ao elevado número de comorbidades obser-
vadas na população idosa, sobretudo frágil. 
No estudo de Perez e Lourenço (2013), o risco 
de internações repetidas entre os idosos do 
Rio de Janeiro foi associado à presença de 
doenças crônicas, ao uso de medicamentos, à 
presença de quedas, ao pior estado de saúde 
e à dependência para as AVDs.

Fator 5: transferências (4, 7, 8, 17). Como 

desfecho da hospitalização, os idosos 
frágeis apresentaram maior índice de reinter-
nação e admissão em Instituições de Longa 
Permanência (BASIC; SHANLEY, 2015; OO ET AL., 2013), bem 
como transferência para a enfermaria geriátri-
ca (WALLIS ET AL., 2015) e alta para um nível mais alto 
de atenção (DENT; HOOGENDIJK, 2014). Nesse contex-
to, o agravamento das condições de saúde, assi-
nalado sobretudo pela dependência física, traz 
o idoso para mais perto de seus familiares, que 
nem sempre aceitam ou estão aptos à função 
de cuidadores, aumentando a demanda por 
Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(GALHARDO; MARIOSA; TAKATA, 2010 APUD NÓBREGA ET AL., 

2015); fato que também comumente ocorre após 
a alta hospitalar. 

Outros elementos associados à fragilida-
de encontrados nos estudos incluídos nesta 
revisão que merecem destaque são: fatores 
físicos e/ou funcionais [baixa mobilidade 
(17); reduzido ganho funcional (20); depen-
dência funcional (10); incapacidade (11); 
maior número de quedas (17); menor força 
muscular (10); deficiências preexistentes 
(1)], fatores psicossociais [ansiedade (5, 8); 
delirium (1, 17); demência (6, 17); depressão 
(5, 8); doenças neurológicas (6); prejuízo 
cognitivo grave (1); baixo senso de controle 
(8); bem-estar diminuído (8); menor qua-
lidade de vida (5); autodescrição ruim da 
saúde (19); baixo índice de atividades sociais 
e satisfação no domicílio ou vizinhança (8)], 
sexo feminino (19) e viuvez ou ausência do 
companheiro/a (2,19).

Conclusões

A presente revisão integrativa condensou 
as produções científicas dos últimos cinco 
anos acerca da temática abordada e permi-
tiu conhecer os fatores significativamente 
associados à fragilidade em idosos hospita-
lizados por diversas causas. Por sua vez, tais 
elementos foram considerados inter-rela-
cionados com base nos estudos analisados, 
independentemente da causa ou efeito que a 
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fragilidade traz para a população estudada.
Destarte, os fatores idade e mortalidade 

hospitalar, por exemplo, podem ser conside-
rados distintos quando analisados sob a ótica 
da causalidade. Dessa forma, constatou-se 
que a idade avançada influencia a ocorrência 
de fragilidade, enquanto uma maior mortali-
dade está relacionada com um dos desfechos 
experimentados pelos idosos frágeis. Outros 
fatores associados encontrados foram: maior 
tempo de internação, reinternação, trans-
ferências, sexo feminino e viuvez, além de 
fatores psicossociais, físicos e/ou funcionais.

Nesse contexto, percebeu-se uma grande 
variedade de elementos associados à fragili-
dade, que se justifica pelas diferentes carac-
terísticas das populações de cada país, pelos 
objetivos de cada pesquisa, pelos instrumen-
tos utilizados e pelas diferentes amostras, 
o que resultou em algumas divergências de 
achados entre os estudos. 

Os resultados desta revisão integrativa 
podem auxiliar os profissionais de saúde 
que lidam com o idoso hospitalizado tanto a 
reconhecer os sinais de fragilidade quanto a 

identificar os fatores associados a essa con-
dição, facilitando o direcionamento das con-
dutas e o aprimoramento de suas práticas, 
bem como a tomada de decisão das equipes 
multiprofissionais, que deve considerar a to-
talidade biopsicossocial do indivíduo.
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RESUMO O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática para avaliar a eficácia e 
a segurança de terapias livres de interferon para hepatite C em pacientes coinfectados com 
o Vírus da Imunodeficiência Humana. Ao todo, 10 ensaios clínicos foram incluídos em um 
total de 1.626 pacientes coinfectados com o Vírus da Hepatite C/Vírus da Imunodeficiência 
Humana, em sua maioria, portadores do genótipo 1, e tratados principalmente por 12 ou 24 
semanas. Os pacientes apresentaram taxas de aproximadamente 91% para desfechos de efi-
cácia, enquanto descontinuações por eventos adversos foram inferiores a 3%. Desta forma, as 
terapias livres de interferon aparecem como uma boa opção para tratamento da hepatite C 
crônica no grupo de pacientes coinfectados com o Vírus da Imunodeficiência Humana.

PALAVRAS-CHAVE Hepatite C. HIV. Tratamento farmacológico. Revisão.

ABSTRACT The aim of this study was to conduct a systematic review to evaluate the efficacy 
and safety of interferon-free therapies for hepatitis C in patients coinfected with the Human 
Immunodeficiency Virus. In all, 10 clinical trials were included in a total of 1.626 patients coin-
fected with Hepatitis C Virus/Human Immunodeficiency Virus, mostly, carriers of genotype 1, 
and treated mainly for 12 or 24 weeks. Patients presented rates of approximately 91% for efficacy 
outcomes, while discontinuations due to adverse events were less than 3%. In this way, interfer-
on-free therapies appear as a good option for the treatment of chronic hepatitis C in the group of 
patients coinfected with Human Immunodeficiency Virus.

KEYWORDS Hepatitis C. HIV. Drug therapy. Review.
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Introdução

A coinfecção do Vírus da Hepatite C (VHC) 
e o Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) é recorrente. Na Europa e nos Estados 
Unidos, cerca de 1/3 dos pacientes porta-
dores do HIV estão coinfectados com VHC 
(ALTER, 2006; ROCKSTROH; BHAGANI, 2013). Pacientes 
VHC/HIV coinfectados possuem maior inci-
dência de cirrose, hepatocarcinoma e mortes 
relacionadas ao fígado, se comparados a pa-
cientes monoinfectados com o VHC. Desta 
forma, o tratamento da hepatite C contribui 
para a diminuição de tais eventos hepáticos 
(CHEN; FEENEY; CHUNG, 2014; KRAMER ET AL., 2005; PINEDA 

ET AL., 2005).
Por muitos anos, o tratamento farmaco-

lógico mais utilizado para a hepatite C foi 
baseado na combinação de interferon (IFN) 
e ribavirina (RBV) (SULKOWSKI ET AL., 2011). No 
entanto, este regime pode ser problemático 
devido à alta frequência de efeitos adversos, 
à eficácia limitada, a contraindicações e à 
inconveniência de injeções semanais (EASL, 

2015). Como consequência, muitos pacientes 
não alcançam respostas terapêuticas satisfa-
tórias e/ou não toleram esses medicamentos 
(WHO, 2014).

Poucos anos após a introdução dos primei-
ros Direct Acting Antivirals (DAA) – Antivirais 
de Ação Direta, uma segunda geração dessa 
classe de medicamentos começou a ser de-
senvolvida para promover tratamentos mais 
efetivos, toleráveis e seguros para a hepatite 
C crônica. Esses medicamentos podem ser 
combinados em terapias sem IFN, o que se 
conhece como terapias interferon-free (livres 
de interferon) (AASLD, C2014-2017; EASL, 2015; WHO, 

2014; ZEUZEM ET AL., 2016).
Os protocolos para o tratamento do HIV 

recomendam o uso de antirretroviral em 
pacientes VHC/HIV coinfectados, a fim de 
reduzir o número de casos de mortalidade 
relacionados ao fígado. Contudo, o tratamen-
to simultâneo contra o HIV e o VHC pode ser 
complicado, devido principalmente à pos-
sibilidade de interações medicamentosas, 

requerendo, portanto, uma atenção especial 
(AASLD, C2014-2017; BERENGUER ET AL., 2012; COPE ET AL., 

2015; EASL, 2015).
A revisão sistemática pode ser definida 

como uma forma de pesquisa que procura 
reunir e sintetizar resultados de estudos pri-
mários, de forma criteriosa, sobre um deter-
minado assunto. Desta maneira, visa gerar 
uma avaliação profunda, inclusive sobre des-
fechos clínicos, para a aplicação prática, na 
saúde, por parte dos profissionais e gestores.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo 
foi reunir informações de eficácia e seguran-
ça a respeito de terapias livres de IFN para 
hepatite C em pacientes coinfectados com o 
HIV, por meio de uma revisão sistemática de 
ensaios clínicos.

Metodologia

Estratégia de busca e revisão 
sistemática

A revisão sistemática foi conduzida 
de acordo com as recomendações da 
Colaboração Cochrane (HIGGINS; GREEN, 2011) 
e registrada no International Prospective 
Register of Systematic Reviews (Prospero), 
sob o número CRD42016033972. A busca por 
evidências da eficácia dos DAA de segunda 
geração em pacientes coinfectados por VHC 
e HIV foi realizada nas seguintes bases de 
dados: Cochrane Library, Medline/PubMed, 
Science Direct e Web of Science.

Na busca dos estudos foram utilizados os 
seguintes descritores: ensaio clínico (clinical 
trial), uso terapêutico (therapeutic use), hepati-
te C (hepatitis C), Adquired Immunodeficiency 
Syndrome, Aids, HIV e livre de interferon 
(interferon-free), combinados com os operado-
res lógicos booleanos AND e . Também foi 
realizada uma busca manual nas referências 
dos estudos incluídos e na literatura cinza, 
com objetivo de identificar demais estudos 
relevantes.
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Todas as etapas da revisão sistemática 
foram conduzidas por dois revisores, de 
forma independente e cega, com um terceiro 
pesquisador para resolver as possíveis diver-
gências durante as deliberações.

Critérios de inclusão e exclusão

Nesta revisão sistemática, foram incluí-
dos Ensaios Clínicos (EC) publicados até 
outubro de 2016. Todos os idiomas foram 
contemplados, com exceção daqueles em 
caracteres não romanos. A Colaboração 
Cochrane sugere, como estratégia inicial 
para a construção de uma revisão sistemá-
tica, a elaboração do acrônimo Picos, refe-
rente a: População, Intervenção, Controle, 
Desfechos (Outcomes) e Delineamento do 
Estudo (study design). Os estudos incluídos 
deveriam abranger os critérios estabelecidos 
por este acrônimo, descritos a seguir:

• População: pacientes coinfectados por 
VHC e HIV;

• Intervenção: Qualquer terapia livre de 
IFN, recomendada para hepatite C, con-
tendo algum DAA de segunda geração, em 
qualquer regime posológico, tempo de tra-
tamento e concentração;

• Comparador: outros DAA ou placebo;

• Outcomes (desfechos): resposta viroló-
gica sustentada após 12 ou 4 semanas do 
término do tratamento (respectivamen-
te, RVS12 e RVS4); Resposta Virológica 
Rápida (RVR); falha virológica; desfechos 
de segurança;

• Study design (delineamento do estudo): 
EC (cegos ou abertos).

Foram excluídos ensaios que não apresen-
tavam os desfechos de interesse, estudos que 
não contemplaram a população ou medica-
mentos-alvo, e outros tipos de estudos.

Extração de dados e avaliação da 
qualidade metodológica

Na etapa de extração de dados, foram cole-
tadas as seguintes informações, em tabelas 
pré-elaboradas:

• Dados dos estudos (delineamento do 
estudo, local de condução, presença de fi-
nanciamento e/ou conflito de interesses);

• Dados basais (características da popula-
ção estudada, terapias utilizadas, duração 
do tratamento, dados sociodemográficos, 
grau da infecção);

• Desfechos de eficácia (RVS12 – desfecho 
primário, RVS4, RVR, falha virológica);

• Desfechos de segurança: Qualquer 
Evento Adverso (QEA), Evento Adverso 
Sério (EAS) e descontinuação por Evento 
Adverso (EA).

Para os desfechos de eficácia, foram anali-
sados os dados de resposta virológica relacio-
nados à não detecção do ácido ribonucleico 
(RNA) viral no paciente infectado e à falha viro-
lógica. RVS12 e RVS4 significam a não detecção 
do RNA viral, respectivamente 12 e 4 semanas 
após o término do tratamento, enquanto a RVR 
é analisada na semana 4 durante o uso do trata-
mento. Por sua vez, a falha virológica pode ser 
entendida como o aparecimento do RNA viral 
depois de este ter sido indetectável por um 
período, o que pode ocorrer antes ou depois do 
fim do tratamento.

Quanto aos desfechos de segurança, o 
primeiro a ser medido foi a incidência QEA, 
definida pelos investigadores dos estudos 
como qualquer ocorrência médica indesejá-
vel em um paciente ou investigação clínica, 
nos quais se tenha feito uso de um produto 
farmacêutico. Este evento não necessaria-
mente tem relação direta com o tratamento. 
O segundo desfecho foi referente aos EAS, 
definido pelos investigadores dos estudos 
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como sendo qualquer EA que resulta em 
morte, hospitalização, anomalia congênita 
ou algum risco de vida.

Para avaliar a qualidade metodológica e 
o risco de viés dos estudos, foram aplicados 
como instrumentos a Escala de Jadad (JADAD 

ET AL., 1996) e o Risco de Viés da Colaboração 
Cochrane (HIGGINS; GREEN, 2011).

Análise estatística

As informações coletadas dos estudos são apre-
sentadas na forma de frequência, em tabelas, 
por meio do software Excel. Para RVS12, 
desfecho primário, as informações foram 

compiladas, de acordo com a terapia, no softwa-
re Comprehensive Meta Analysis e apresentada 
em gráfico como Odds Ratio (OD) e respectivo 
Intervalo de Confiança (IC) de 95%.

Resultados

As buscas nas bases de dados eletrônicas re-
sultaram em um total de 320 estudos. Após a 
retirada das duplicatas, 254 estudos tiveram 
seus títulos e resumos lidos, dos quais 24 
passaram para a etapa de leitura na íntegra 
( figura 1). Ao final, dez ensaios clínicos 
foram incluídos para análise (16-25).

Artigos encontrados 
nas bases de dados

(n=320)

Artigos encontrados 
na busca manual

(n=0)

Artigos identificados após 
a exclusão das duplicatas (n=254)

Artigos para leitura de títulos 
e/ou resumos (n=254)

Artigos para leitura 
na íntegra (n=24)

Artigos incluídos 
para análise (n=10)

Artigos excluídos
(n=230)

Motivos de exclusão dos artigos 
após leitura na íntegra (n=14):
- Não estavam relacionados 

ao tema: 5;
- Tipo do estudo: 6;

- Impossibilidade de 
coleta de dados: 3
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de artigos
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Os ensaios clínicos incorporados na 
revisão sistemática são, em sua maior 
parte, multicêntricos, realizados princi-
palmente nos Estados Unidos. A média de 
idade dos 1.626 pacientes incluídos nos EC 
foi de 51,3 anos. Os pacientes foram trata-
dos principalmente por 12 e 24 semanas 

(53% e 32%, respectivamente). Além disso, 
77% dos pacientes eram portadores do ge-
nótipo 1; 88% não eram cirróticos; e 75% 
não haviam sido previamente tratados 
para hepatite C (virgens de tratamento). 
Demais características basais estão des-
critas no quadro 1.

Quadro 1. Características basais dos pacientes incluídos na revisão sistemática

Autor
Nome do 
estudo

Jadad Terapia
Tempo de 
tratamento

Local de 
estudo

N
Gênero 
Masculino 
(%)

Idade 
(anos)

VHC 
Genótipo

Cirróticos 
(%)

ET 
(%)

(BASU; SHAH;    
BROWN JR., 2015)

Stop C 1
SOF+SMV+
RBV

24 e 16 NR 50 NR NR 1 (100%) 100 NR

(LUETKEMEYER ET 
AL., 2016)

ALLY-2 2 DCV+SOF 16 EUA 151 88,7 53
1 (84%), 2 (8%), 
3 (6%) e 4 (2%)

15,2 34

(MOLINA ET AL., 
2015)

PHO-
TON-2

1 SOF+RBV 24 ou 12 >2 países 274 80,6 49,6 1 (40%), 2 (9%), 
3 (38%) e 4 
(11%)

19,7 20

(NAGGIE ET AL., 
2015)

ION-4 1 LED+SOF 12 EUA e 
Porto Rico

335 82 52 1 (98%) e 4 
(2%)

20 55

(OSINUSI ET AL., 
2015)

NR 1 LED+SOF 12 EUA 50 74 58,2 1 (100%) 0 0

(ROCKSTROH ET 
AL., 2015)

C-EDGE 
CO-IN-
FECTION

1 GRA+ELB 12 >2 países 218 84 48,7 1 (86%), 4 (13%) 
e 6 (1%)

16 0

(SULKOWSKI ET AL., 
2014)

NR 1 SOF+RBV 12 ou 24 EUA e 
Porto Rico

223 83 50,3 1 (51%), 2 (30%) 
e 3 (20%)

10 18,3

(SULKOWSKI, M. ET 
AL., 2015A)

C-WOR-
THY

3 GRA+ELB±RBV 12 >2 países 59 79,6 46,2 1 (100%) 0 0

(SULKOWSKI, M. S. 
ET AL., 2015B)

Turquoise-
-I

3 PrOD+RBV 12 ou 24 EUA e 
Porto Rico

63 92 50,9 1 (100%) 19 33

(WYLES ET AL., 
2015)

ALLY-2 2 DCV+SOF 8 ou 12 EUA 203 87,1 53,3 1 (83%), 2 (9%), 
3 (6%) e 4 (1%)

14 26

Fonte: Elaboração própria.

DAC – daclatasvir; ELB – elbasvir; ET – Experimentou Tratamento; GRA – grazoprevir; LED – ledipasvir; SOF – sofosbuvir; SMV – simeprevir; RBV – ribavirina; PrOD – 
paritaprevir/ritonavir/ombitasvir/dasabubir.
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Um total de seis terapias livres de IFN 
foi incluído para síntese quantitativa re-
ferente aos desfechos de eficácia tera-
pêutica (quadro 2): (i) sofosbuvir+sime
previr+ribavirina (SOF+SMV+RBV); (ii) 
daclatasvir+sofosbuvir (DCV+SOF); (iii) 
sofosbuvir+ribavirina (SOF+RBV); (iv) 
ledipasvir+sofosbuvir (LED+SOF); (v) 
grazoprevir+elbasvir (GRA+ELB); (vi) pa
ritaprevir+ritonavir+ombitasvir+dasabuv
ir (PrOD). Em alguns casos, essas terapias 
foram combinadas com RBV e também 

foram incluídas para análise. Os resultados 
foram apresentados de acordo com as res-
postas dos pacientes em relação à RVR, à 
RVS4, à RVS12, à Falha Virológica Durante o 
Tratamento (FVDT) ou após o Término do 
Tratamento (FVAT).

Dos 1.626 pacientes coinfectados que re-
ceberam alguma das terapias livres de IFN 
para hepatite C crônica e tiveram RVS12 
avaliado, 1.479 (91%) alcançaram este des-
fecho. As terapias DCV+SOF; LED+SOF; 
GRA+ELB±RBV; e PrOD+RBV tiveram taxas 

Eficácia dos tratamentos livres de 
IFN para hepatite C crônica em pa-
cientes coinfectados com VHC/HIV

Quadro 2. Resultados dos desfechos de eficácia dos ensaios clínicos incluídos na revisão sistemática

Autor
Nome do 
estudo

Tratamento
Tempo de 
tratamento

N RVR (%) TDT (%) SVR4 (%) SVR12 (%) FVDT (%) FVAT (%)

(BASU; SHAH;    
BROWN JR., 2015)

Stop C
SOF+SMV+
RBV

24 e 16 50 70 82 NR 82 NR NR

(LUETKEMEYER ET 
AL., 2016)

ALLY-2 DCV+SOF 16 151 NR NR NR 97 NR 2,6

(MOLINA ET AL., 
2015)

PHOTON-2 SOF+RBV 24 ou 12 274 97 95 88,6 86,4 0,3 12

(NAGGIE ET AL., 
2015)

ION-4 LED+SOF 12 335 99 NR 97 96 1 3

(OSINUSI ET AL., 
2015)

NR LED+SOF 12 50 100 100 98 98 NR 2

(ROCKSTROH ET 
AL., 2015)

C-EDGE CO-
-INFECTION

GRA+ELB 12 218 NR NR NR 96,3 0 5

(SULKOWSKI ET AL., 
2014)

NR SOF+RBV 12 ou 24 223 97 91 82,5 79 0,8 17

(SULKOWSKI, M. ET 
AL., 2015A)

C-WORTHY GRA+ELB±RBV 12 59 NR NR NR 91 3 1,6

(SULKOWSKI, M. S. 
ET AL., 2015B)

Turquoise-I PrOD+RBV 12 ou 24 63 100 NR 94 92 1,5 1,5

(WYLES ET AL., 
2015)

ALLY-2 DCV+SOF 8 ou 12 EUA NR NR NR 92 0 6

Fonte: Elaboração própria.

DAC – daclatasvir; ELB – elbasvir; FVDT – Falha Virológica Durante o Tratamento; FVAT – Falha Virológica Após o Tratamento; GRA – grazoprevir; LED – ledipasvir; NR – Não 
Reportado; SOF – sofosbuvir; SMV – simeprevir; RBV – ribavirina; PrOD – paritaprevir/ritonavir/ombitasvir/dasabubir; TDT – Término Do Tratamento
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de RVS12 superiores a 90%. As terapias 
SOF+SMV+RBV; e SOF+RBV apresentaram 
taxas entre 79-86%.

Os desfechos RVR e RVS4 foram avaliados 
em 995 pacientes, no primeiro caso, e em 945 
no segundo, após receberem algumas das 
terapias livres de IFN. Desse total, respecti-
vamente 860 (91%) e 962 (96%) alcançaram 
essas respostas.

Além disso, foi visto um baixo número 
de falhas virológicas nos pacientes que re-
ceberam alguma das terapias livres de IFN 
para hepatite, sendo 0,6% durante o trata-
mento (9 de 1.375 pacientes avaliados) e 
7% após o término do tratamento (110 de 

1.576 pacientes avaliados).

Segurança dos tratamentos livres de 
IFN para hepatite C crônica em pa-
cientes coinfectados com VHC/HIV

Mais de 50% dos pacientes avaliados apre-
sentaram algum evento adverso, ao longo 
do tratamento, porém eventos sérios foram 
inferiores a 6%. Os principais eventos adver-
sos relatados foram fadiga, dor de cabeça, 
náusea e diarreia, que apresentaram taxas 
superiores a 10%. Mais detalhes sobre a se-
gurança das terapias livres de IFN estão dis-
poníveis no quadro 3.

Quadro 3. Resultados dos desfechos de segurança dos ensaios clínicos incluídos na revisão sistemática

Autor
Nome do 
estudo

Tratamento
Tempo de 
tratamento

N
Qualquer 
EA (%)

EA sério 
(%)

Descontinuação 
por EA (%)

Diarreia 
(%)

Fadiga 
(%)

Dor de 
cabeça 
(%)

Náusea 
(%)

(BASU; SHAH;    
BROWN JR., 2015)

Stop C
SOF+SMV+
RBV

24 e 16 50 NR NR NR NR NR NR NR

(LUETKEMEYER ET 
AL., 2016)

ALLY-2 DCV+SOF 16 151 72,8 2,6 0 9,3 18,5 13,2 13,9

(MOLINA ET AL., 
2015)

PHOTON-2 SOF+RBV 24 ou 12 274 90 5 2 11 20,4 15,6 14,2

(NAGGIE ET AL., 
2015)

ION-4 LED+SOF 12 335 77 2 0 11 21 25 10

(OSINUSI ET AL., 
2015)

NR LED+SOF 12 50 100 2 0 8 10 10 6

(ROCKSTROH ET 
AL., 2015)

C-EDGE CO-
-INFECTION

GRA+ELB 12 218 74 1 0 7 13 12 9

(SULKOWSKI ET AL., 
2014)

NR SOF+RBV 12 ou 24 223 NR 6,2 3 10 37,6 13,4 16,1

(SULKOWSKI, M. ET 
AL., 2015A)

C-WORTHY GRA+ELB± 
RBV

12 59 57,6 3,3 0 1,7 6 8,4 1,6

(SULKOWSKI, M. S. 
ET AL., 2015B)

Turquoise-I PrOD+RBV 12 ou 24 63 88,8 0 0 8 47,6 15,8 17,4

(WYLES ET AL., 
2015)

ALLY-2 DCV+SOF 8 ou 12 EUA 69 2 0 7,3 16,7 11,3 12,8

Fonte: Elaboração própria.
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Avaliação da qualidade metodológica 
dos estudos incluídos

A qualidade metodológica obtida median-
te a ferramenta Jadad revelou-se modera-
da, com escore médio de 1,6. Apenas dois 
EC tiveram pontuação igual a 3, e outros 
oito tiveram pontuação inferior a 3. Cinco 
estudos foram randomizados, mas apenas 
dois deles descreveram o método de ran-
domização de forma adequada. Todos os 
EC foram descritos como abertos, e quase 

todos descreveram perdas e exclusões de 
dados.

Em relação ao instrumento de viés da 
Cochrane ( figura 2), os estudos falharam 
principalmente nos pontos de cegamento 
de participantes, profissionais e desfechos. 
Os pontos de relato de desfechos seletivos 
e desfechos incompletos tiveram, de forma 
geral, baixo risco de viés. Praticamente 
todos os estudos foram financiados ou apre-
sentaram conflitos de interesse como outras 
fontes de viés.

Figura 2.  Avaliação global do riso de viés pela ferramenta da Cochrane

Fonte: Elaboração própria.

Geração de sequência aleatória

Cegamento de profissionais e participantes

Desfecho incompleto

Ocultação de alocação

Cegamento de avaliadores de desfecho

Relato de desfecho seletivo

Outras fontes de viés

0% 25% 50% 75% 100%

Risco de viés altoRisco de viés incertoRisco de viés baixo

Discussão

De forma geral, foi visto que os pacientes 
coinfectados com VHC/HIV apresentaram 
boa resposta ao tratamento da hepatite C, 
utilizando alguma das terapias livres de IFN. 
Como desfecho primário, as taxas de RVS12 
foram consideradas satisfatórias (superiores 
a 79%). Além disso, os índices encontrados 
foram superiores à média de RVS (40-60% 
para o genótipo 1) alcançada por terapias 

antigas, que tinham como base a associação 
com IFN (CAMMA ET AL., 2012; SHAHID ET AL., 2016).

A terapia SOF+RBV obteve a menor RVS12 
(79%) em um dos ensaios clínicos incluídos 
na revisão sistemática (SULKOWSKI ET AL., 2014). 
Apesar disso, outro ensaio clínico (MOLINA 

ET AL., 2015) avaliou a mesma terapia e obteve 
melhor resposta (86%), a qual pode ser jus-
tificada por diferenças nas características da 
população avaliada (genótipo).

Os EC incluídos na presente revisão 
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sistemática também apresentaram índices 
notórios para os desfechos secundários de 
RVR e RVS4. A importância de se obter uma 
resposta rápida e em poucas semanas está as-
sociada a um elevado valor preditivo positivo 
para a obtenção de RVS12 e a mais chances 
de sucesso do tratamento (FRIED ET AL., 2011).

As terapias avaliadas em pacientes coinfec-
tados com VHC/HIV também demonstrou ser 
segura. Apesar de um número considerável de 
pacientes apresentar algum EA durante o trata-
mento, poucos deles foram considerados como 
sérios, e as taxas de descontinuações por EA 
foram menores do que 3%.

Terapias livres de IFN para hepatite C são 
geralmente utilizadas por promoverem melhor 
adesão à terapia, por despenderem menor 
tempo de tratamento e menor carga doses/com-
primidos. Para a escolha da melhor terapia para 
tratamento do VHC, algumas características do 
paciente infectado devem ser observadas, tais 
como: genótipo, grau de cirrose, experiência 
prévia com terapias anteriores e carga viral, 
pois diferenças nas taxas de eficácia podem ser 
vistas. Também se deve levar em consideração 
que o custo destes novos tratamentos é elevado 
e, portanto, estudos de custo-efetividade e cus-
to-utilidade são importantes para esclarecer as 
potenciais vantagens, desvantagens e a viabili-
dade do uso dessas terapias na prática clínica.

Os resultados do presente estudo permi-
tem uma melhor compreensão dos desfe-
chos clínicos relacionados ao uso dos DAA 
de segunda geração em pacientes com hepa-
tite C e coinfectados com HIV. Desta forma, 
geram-se benefícios para o paciente – que 
terá acesso à melhor terapia disponível, com 
base na evidência científica gerada pela pre-
sente pesquisa –, bem como para a sociedade 
e para o sistema público de saúde.

Algumas limitações do presente estudo 
podem ser observadas. Quanto ao delineamen-
to dos ensaios clínicos incluídos na revisão, a 
maior parte dos estudos não foi randomizada 
e/ou cega, o que pode provocar algum tipo de 
viés. Além disto, existem algumas diferenças 
nas características basais dos pacientes e nos 

regimes de tratamento, porém, indivíduos que 
usualmente receberiam essas terapias foram 
contemplados. Ademais, a ausência de ensaios 
clínicos de comparação direta entre os medica-
mentos (estudos head-to-head) impossibilitou a 
realização de análises estatísticas mais robustas 
(como as meta-análises de comparação direta) 
para os desfechos de eficácia e de segurança, 
o que poderia contribuir ainda mais para a 
reunião de evidências.

Considerações finais

As informações obtidas devem ser mane-
jadas com cuidado, haja vista que alguns 
dos EC incluídos na revisão apresentaram 
um moderado risco de viés, principalmente 
devido à falta de cegamento e/ou randomi-
zação. Ainda assim, estas são as evidências 
disponíveis até o momento, o que torna im-
portante a reunião dessas informações.

Apesar das complicações que podem 
ocorrer durante o tratamento da hepatite C 
em pacientes coinfectados com HIV, as tera-
pias livres de IFN apresentaram resultados 
convincentes para os desfechos de eficácia e 
segurança que foram avaliados neste grupo 
de pacientes.

Por isso, os DAA de segunda geração são 
uma boa opção para o tratamento da hepati-
te C crônica, incluindo pacientes coinfecta-
dos, principalmente em comparação com os 
índices históricos de terapias anteriores, que 
tinham como base o uso de IFN. Além disto, 
é necessário sempre observar as caracterís-
ticas inerentes ao paciente para a escolha da 
melhor opção terapêutica.
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RESUMO Este estudo qualitativo objetivou identificar e descrever a organização dos serviços 
de saúde e as estratégias de cuidado disponibilizadas às pessoas atingidas por um incêndio em 
uma casa noturna em Santa Maria (RS). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
trabalhadores de diferentes serviços de saúde no município. Identificaram-se fragilidades nos 
processos de referência e contrarreferência, comunicação e gestão, situações que existiam e 
se evidenciaram diante do cenário apresentado, dificultando a constituição de uma linha de 
cuidado. Pontos positivos foram observados, como a atuação do serviço de saúde mental e 
o estímulo à atuação multiprofissional, objetivando a integralidade do cuidado prestado às 
vítimas.

PALAVRAS-CHAVE Desastres. Serviços de saúde. Atenção Primária à Saúde. Incêndios.

ABSTRACT This qualitative study aimed to identify and describe the organization of health ser-
vices and care strategies available for people affected by a fire in a nightclub in Santa Maria (RS). 
Semi-structured interviews were conducted with workers from different health services in the 
municipality. Fragilities were identified in the referral and counter-referral process, communica-
tion and management, situations that existed and were evident in the presented scenario, making 
it difficult to establish a care line. Positive points were observed, such as the performance of the 
mental health services and the stimulus to the multiprofessional practice, aiming the integrality 
of care provided to the victims.

KEYWORDS Disasters. Health services. Primary Health Care. Fires.
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Introdução

O sistema de saúde brasileiro

De acordo com a Constituição Federal 
Brasileira, a saúde é direito de todos e dever 
do Estado. Portanto, as ações e os serviços de 
saúde são de relevância pública, e o acesso é 
universal e igualitário, apoiado por políticas 
econômicas e sociais que visam reduzir os 
riscos de doenças e agravos (BRASIL, 1988). 

Esse sistema não é composto apenas por 
ações assistenciais, mas, também, por servi-
ços de vigilância em saúde, planejamento e 
gestão. As ações e os serviços de saúde são 
organizados em redes regionalizadas e hie-
rarquizadas que abrangem promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, configurando 
o Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão 
é realizada pela federação, pelos estados e 
municípios em suas competências específi-
cas, com forte descentralização, permitindo 
a adoção de estratégias que considerem as 
especificidades e diversidades regionais que 
podem ser encontradas em um país com ter-
ritório amplo como o Brasil (BRASIL, 2011). Nesse 
contexto, o conceito de Redes de Atenção à 
Saúde (RAS), segundo Mendes (2010), pode 
ser entendido como sistemas organizados de 
prestação de serviços de saúde que servem a 
uma população definida e se responsabilizam 
pelos resultados clínicos, financeiros e sanitá-
rios relativos a essa população. Esses sistemas 
estão baseados no conceito de integração, um 
conceito amplo que inclui a noção de conti-
nuidade e coordenação do cuidado, gestão e 
comunicação fluida entre os serviços. Essas 
redes são compostas por serviços de atenção 
primária, secundária e terciária.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a 
porta de entrada preferencial do usuário 
no sistema e a coordenadora do cuidado na 
RAS, como estratégia para o cuidado integral 
da população. As Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) desempenham um papel fundamental 
na garantia do acesso do usuário aos serviços 

de saúde e na longitudinalidade do cuidado. 
A Estratégia Saúde da Família (ESF), im-
plantada em UBS, representa a reorienta-
ção do processo de trabalho como forma de 
expandir, qualificar e consolidar a atenção 
primária, por meio de equipes multiprofis-
sionais responsáveis por um determinado 
território populacional. No Brasil, a cober-
tura da população pela ESF atinge cerca de 
61%, significando que a atenção primária é 
desenvolvida com dois modelos de atenção: 
o modelo tradicional e a ESF (BRASIL, 2012B). Em 
situações de emergências em saúde pública, 
a ESF pode fazer o reconhecimento territo-
rial da sua população atingida, dar o suporte 
inicial para essa população e realizar a arti-
culação com a rede de saúde (CARMO; PENNA; 

OLIVEIRA, 2008).

Desastre

Conforme a Política Nacional de Defesa 
Civil, os eventos adversos, naturais ou pro-
vocados, que causam danos humanos, ma-
teriais e ambientais em um local suscetível 
e prejuízos econômicos e sociais decorren-
tes desses eventos podem ser conceituados 
como desastres. Quando os desastres são 
provocados pela atuação do próprio homem, 
são denominados desastres humanos ou an-
tropogênicos (BRASIL, 2007).

Os desastres podem provocar múltiplas 
vítimas e, na área da saúde, gerar desequilí-
brio em um determinado período de tempo 
entre os recursos disponíveis e as necessida-
des das pessoas (SÃO PAULO, 2012). 

No ano de 2013, houve um incêndio em 
uma casa noturna em Santa Maria (RS), 
Brasil, que resultou em 242 vítimas fatais e 
centenas de sobreviventes. Comparado com 
ocorrências mundiais semelhantes, o incên-
dio ocorrido na cidade é o terceiro maior 
incêndio do mundo acontecido em uma 
casa noturna considerando-se o número de 
vítimas fatais, e o segundo maior em número 
de mortes no Brasil. Além das vítimas fatais, 
considera-se vítima toda pessoa que foi ou se 
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sente atingida pelo incidente. Entre elas, estão 
os sobreviventes, os familiares e amigos dos 
mortos, os trabalhadores que atuaram tanto no 
resgate e no trabalho com os corpos quanto na 
atenção aos sobreviventes e a parcela da popu-
lação do município que se sentiu afetada, direta 
ou indiretamente, pelo episódio.

Muitos sobreviventes sofreram queima-
duras e inalaram fumaça tóxica, exigindo 
atendimento de emergência e de urgência. 
Juntamente aos danos físicos, ocorreram 
danos emocionais, dificuldades econômicas, 
além da necessidade de readaptação social. 
Em razão da magnitude do desastre na cidade, 
houve a necessidade de organizar os serviços 
de saúde de forma a estabelecer estratégias de 
cuidado e definir processos de trabalho espe-
cíficos dirigidos à população afetada. 

O objetivo deste trabalho foi identificar 
e descrever a organização dos serviços de 
saúde e as estratégias de cuidado na atenção 
às vítimas e analisar as percepções dos traba-
lhadores de saúde envolvidos no desastre em 
Santa Maria (RS), Brasil.

Material e métodos

Esta pesquisa consistiu em um estudo de 
abordagem qualitativa que utilizou a me-
todologia da pesquisa-ação, que, segundo 
Thiollent (2005), é um tipo de pesquisa social 
na qual há uma estreita associação com uma 
ação, aliando o conhecimento empírico ao 
científico, através da cooperação entre os 
participantes envolvidos. Essa metodologia 
foi escolhida por possibilitar aprimorar a 
prática, ao passo que se investiga a respeito 
dela (TRIPP, 2005).

De acordo com a Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº 196/96, o projeto 
de pesquisa passou por avaliação de um 
Comitê de Ética em Pesquisa, sendo apro-
vado sob o registro CAAE (Certificado 
de Apresentação para Apreciação Ética) 
23403313.0.0000.5346.

Para a coleta de dados, foram entrevistados 

trabalhadores de saúde dos serviços de 
saúde públicos assistenciais do município de 
Santa Maria (RS) que realizaram atendimen-
to das vítimas. As entrevistas abertas semies-
truturadas padronizadas seguiram roteiro 
que abordou as seguintes questões: quem 
foram as vítimas que o serviço acolheu; 
como o serviço respondeu às demandas 
dessas vítimas; como o entrevistado identi-
ficou as etapas percorridas no atendimento 
dessas pessoas; quais foram os sentimentos 
do entrevistado com relação ao trabalho 
desenvolvido na atenção às vítimas; como o 
entrevistado percebeu os serviços ofertados 
após o desastre; como o entrevistado descre-
ve a circulação dos usuários no serviço; e se 
o entrevistado entende que existe comunica-
ção entre os serviços e como ela ocorre. Além 
das entrevistas, também foram consultados 
dados de instituições governamentais como 
a Prefeitura Municipal de Santa Maria e o 
Ministério da Saúde.

A coleta de dados ocorreu no período de 
junho a novembro de 2013, em sala privativa, 
com o mínimo de interrupções. Participaram 
17 trabalhadores: 2 médicos, 2 técnicos de 
enfermagem, 1 Agente Comunitário de Saúde 
(ACS), 10 enfermeiros, 1 assistente social e 1 
fisioterapeuta. Os depoimentos foram grava-
dos e transcritos literalmente.

Resultados e discussão

Caracterização do município

O município de Santa Maria localiza-se na 
região sul do Brasil, no centro do estado do 
Rio Grande do Sul (RS), e, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tem uma população estimada em 
260 mil habitantes (IBGE, 2010). A cidade possui 
7 Instituições de Ensino Superior (IES), que 
recebem cerca de 30 mil estudantes univer-
sitários, vinculados a mais de 400 cursos 
de graduação e de pós-graduação. Possui o 
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segundo maior contingente militar do País, 
com 19 organizações militares do Exército e 
um Esquadrão da Aeronáutica com seis uni-
dades (SANTA MARIA, 2011), sendo caracterizada 
por ter uma população de muitos jovens cuja 
presença é transitória. 

Estrutura dos serviços de atenção à 
saúde

Santa Maria pertence à região administrativa 
da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª 
CRS), constituída por 32 municípios do estado 
do Rio Grande do Sul. A cobertura populacional 
de ACS é de 21% da população, e a ESF cobre 
apenas 19% (BRASIL, 2012A). Conforme consulta 
ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde, no dia 24 de abril de 2013, e ao site 
da Prefeitura Municipal de Santa Maria (SANTA 

MARIA, C2017), os serviços da rede pública munici-
pal de saúde em funcionamento no período do 
desastre consistiam em:

• Nível de Atenção Primário – 14 UBS 
com ESF; 14 Unidades Básicas de Saúde 
Tradicionais; 5 Unidades Básicas de Saúde 
Distritais.

• Nível de Atenção Secundário – 4 
Centros de Apoio Psicossocial (Caps); 
1 Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest); 1 Centro de 
Testagem e Aconselhamento (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida – DST/Aids); 
1 Centro de Referência para Tuberculose; 1 
Laboratório Municipal de Análises Clínicas; 
1 Centro de Diagnóstico Especializado; 1 
Centro Integrado da Saúde e Bem-Estar 
Social (Cisbes); 1 Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO).

• Nível de Atenção Terciário – 1 Hospital 
Municipal Casa de Saúde; 1 Hospital 
Universitário de Santa Maria (HUSM); 1 
Pronto Atendimento Municipal; 1 Unidade 
de Pronto Atendimento 24h (UPA); 1 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu).

Organização do sistema de saúde 
durante e após o desastre

ATUAÇÃO EMERGENCIAL 

A atenção clínica e psicossocial, de caráter 
emergencial, forneceu assistência logo após 
o episódio e durante a primeira semana, tra-
balhando pela estabilização dos quadros clí-
nicos e tendo suporte da rede de serviços e 
de profissionais existentes.

O cuidado emergencial clínico, nas pri-
meiras 48 horas após o incêndio, foi dispen-
sado pelos hospitais públicos e dois hospitais 
privados de Santa Maria e por dois centros 
especializados em queimados na capital do 
estado, Porto Alegre, situada a 291 km. Foi 
prestada assistência às pessoas com queima-
duras, intoxicação exógena e traumas físicos. 

Para atender às demandas psicossociais, 
foi criado um serviço denominado ‘Serviço 
de Acolhimento Psicossocial 24 horas’. 
Coordenado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, instalou-se em anexo do Centro de 
Apoio Psicossocial, começando sua atuação 
no dia do desastre. Inicialmente, contou 
com a participação de profissionais volun-
tários para o atendimento aos familiares das 
vítimas e demais pessoas que se encontra-
vam em sofrimento mental. Os atendimentos 
eram individuais e por telefone, com visitas 
domiciliares a sobreviventes, além de prestar 
apoio matricial na rede de atenção primária. 

O Cerest empenhou-se na atuação com 
vistas à saúde do trabalhador, prestando 
atendimento àqueles indivíduos que foram 
afetados devido à sua atividade laboral, como 
trabalhadores da casa noturna, bombeiros, 
agentes funerários, policiais civis e militares, 
entre outros. Tal serviço também foi respon-
sável por avaliar o local, dois dias após o de-
sastre, e alertar os peritos que lá trabalhavam 
sobre os riscos de intoxicação tardia devido 
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às substâncias tóxicas existentes no local.
Os serviços de saúde contaram com a 

cooperação da Força Nacional do SUS (FN-
SUS), de Organizações Não Governamentais 
(ONGs), como Cruz Vermelha e Médicos 
Sem Fronteiras (MSF), e de voluntários em 
geral para a estruturação de um sistema de 
apoio à população afetada direta ou indireta-
mente pelo desastre. Também houve auxílio 
de consultores do Ministério da Saúde e 
de profissionais articulados com a Política 
Nacional de Humanização (PNH).

ATENÇÃO IMEDIATA

Passou-se à organização da rede para o acom-
panhamento das vítimas. Foram criados o 
Acolhe Saúde (antes, denominado Serviço 
de Acolhimento 24 horas), com uma sede 
própria devido ao aumento da demanda, o 
Serviço de Matriciamento em Saúde Mental 
e o Centro Integrado de Atendimento a 
Vítimas de Acidentes (Ciava). 

O Ciava foi criado nas dependências do 
Hospital Universitário de Santa Maria no mês 
seguinte ao do desastre, para responsabilizar-
-se pelo acompanhamento clínico das vítimas, 
disponibilizando exames, consultas especia-
lizadas e tratamentos para as complicações 
decorrentes da exposição à fumaça e a agentes 
químicos gerados pelo incêndio. O serviço foi 
pactuado com o Ministério da Saúde para for-
necer acompanhamento das vítimas por um 
período de cinco anos, contando com a atuação 
de diversos núcleos profissionais, como dois 
técnicos farmacêuticos, quatro fisioterapeutas, 
dois enfermeiros, quatro técnicos em enfer-
magem, um assistente social, três psicólogos, 
dois médicos clínicos, um médico neurologista, 
um médico cirurgião plástico e cinco médicos 
psiquiatras. Esses profissionais foram contra-
tados por processo seletivo emergencial. Já 
no primeiro mês após o desastre, 405 vítimas 
acessaram o serviço apresentando sintomas 
como ardência na garganta, cansaço, dispneia, 
rouquidão, irritação nos olhos, ardência e cor-
rimento no nariz, além de relatos de insônia, 

ansiedade, tristeza e sensação de reviver o de-
sastre (KIPPER; DALL’AGNOL; PAULESKI, 2014).

A Residência Multiprofissional Integrada da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
colaborou na assistência às vítimas atuando 
tanto nos serviços do município, nos quais os 
residentes já estavam inseridos, quanto nos 
novos serviços que surgiram a partir do desas-
tre. Também houve integração da residência 
no que se refere à construção de fluxos e de 
comunicação entre os serviços nesse contexto, 
especialmente nos campos da saúde mental e 
da atenção primária, ressaltando-se o matricia-
mento de ambos.

Ainda que não vinculada à rede municipal 
de saúde, foi criada a Associação de Vítimas 
da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), com 
o objetivo de unir os familiares e sobrevi-
ventes e prestar a assistência necessária por 
meio do trabalho voluntário de organiza-
ções como a Cruz Vermelha e a Associação 
Brasileira de Pesquisa e Ensino em Psicologia 
Transpessoal (Abrapet). 

Em continuação, o Ministério da Saúde 
organizou o cadastramento das vítimas, a 
fim de possibilitar o acompanhamento lon-
gitudinal, por meio de um formulário ele-
trônico – FormSUS − disponível no site do 
Ministério ou pelo telefone da ouvidoria do 
SUS (BRASIL, C2017).

CENÁRIO ATUAL

A necessidade de comunicação entre os 
serviços demandou estratégias para seu 
aperfeiçoamento. Com esse intuito, reú-
nem-se semanalmente representantes dos 
serviços especializados que atuam na assis-
tência às vítimas, representantes da AVTSM 
e membros da gestão em saúde do município, 
constituindo um Grupo Gestor do Cuidado. 

PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

Após a identificação das vítimas, foi neces-
sário realizar a busca das pessoas que não 
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haviam sido hospitalizadas, mas que tinham 
sido atingidas de alguma forma pelo desastre 
e que se encontravam dispersas. Por meio da 
atuação dos ACS, as pessoas foram contata-
das; foram realizados o acolhimento, a ava-
liação de necessidades e o encaminhamento 
para tratamento médico ou para outros ser-
viços, na medida de suas necessidades. 

A identificação das vítimas foi um desafio 
para os serviços, uma vez que muitas pessoas 
não utilizavam habitualmente serviços pú-
blicos de saúde e os trabalhadores de saúde 
temiam ser invasivos. Os ACS eram orien-
tados a conversar, oferecer os serviços das 
UBS e estimular a busca de cuidados, prin-
cipalmente na área de saúde mental, mas 
quase ninguém acessou os serviços por esse 
motivo. Havia um sentimento de introspec-
ção e de silêncio.

Com a criação de novos serviços e a organi-
zação dos já existentes para a atuação frente 
ao desastre, surgiram algumas questões re-
lacionadas à atuação em rede. Cada serviço 
organizou-se conforme a sua demanda es-
pecífica, sem articulação da gestão para que 
fosse uniforme e o trabalho se constituísse 
em redes. Essa falta de organização do fluxo 
dos usuários vítimas do desastre constitui 
um reflexo da desarticulação dos serviços de 
saúde no município. Um problema comum 
identificado nas entrevistas foi a comuni-
cação. De 17 entrevistados, 7 relataram não 
existir comunicação entre os serviços, en-
quanto os demais ressaltaram que ela existe, 
mas com fragilidades.

Sobre o trabalho desenvolvido na atenção 
às vítimas, alguns trabalhadores considera-
ram que seu preparo na profissão facilitou a 
atuação no episódio, ainda que se sentissem 
sensibilizados com a situação, enquanto 
outros tiveram dificuldades e experimenta-
ram sentimentos ambíguos. Houve sentimen-
to de impotência e de empatia com as vítimas, 
alguns indicando também sentirem-se vítimas 
ao atuar no cuidado diante do desastre.

Nesse cenário, é importante con-
siderar os dispositivos de apoio e de 

formação profissional na saúde. A atuação 
da Residência Multiprofissional, nos campos 
de práticas, foi evidente no que se refere à 
construção de fluxos e de comunicação entre 
os serviços, especialmente nos campos da 
saúde mental e da atenção primária. 

Apesar das dificuldades encontradas na 
organização da rede após o desastre, alguns 
avanços são percebidos. Um dos grandes 
progressos foi a consolidação dos serviços de 
saúde mental. A partir da demanda gerada 
pelo desastre, o que vinha sendo construído 
no campo da saúde mental, como a implanta-
ção do matriciamento, por exemplo, encon-
trou o apoio e o incentivo necessários para a 
sua efetivação. Um trabalhador afirmou que, 
antes do desastre, não havia comunicação 
entre os Caps e as UBS, afirmando que não 
sabia nem o endereço, muito menos como 
era feita a distinção entre eles. 

DESAFIOS EM LONGO PRAZO

Nos contextos mediato e imediato do desastre, 
foi necessário estruturar serviços emergenciais 
e de urgência, tanto clínicos como psicosso-
ciais. Entretanto, as vítimas necessitarão de 
acompanhamento em longo prazo, durante 
anos, pois mais demandas surgirão, cada uma 
apresentando uma especificidade, a seu tempo. 
Para isso, o sistema de saúde deve enfrentar os 
desafios para o cuidado longitudinal. 

A longitudinalidade, considerada a carac-
terística central da APS, é entendida como 
o aporte regular de cuidados por parte da 
equipe de saúde, por seu uso consistente ao 
longo do tempo. O principal modo de reali-
zar um cuidado longitudinal é a equipe co-
nhecer o usuário inserido em seu contexto, 
suas características sociais, econômicas e 
culturais. Ele se desenvolve no momento em 
que a equipe de saúde serve como fonte de 
atenção contínua, independentemente de 
existirem ou não problemas específicos rela-
cionados à saúde ou ao tipo de agravo, sendo 
estabelecida quando o usuário procura uma 
UBS e com ela constitui uma relação que 
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perdura por um longo espaço de tempo. 
Assim, para a realização de um cuidado in-
tegral, deve-se partir do princípio de que a 
UBS de referência do paciente, no seu terri-
tório, é quem deve ser a responsável por seu 
cuidado (STARFIELD, 2002).

O estabelecimento de vínculo entre os 
serviços e os usuários encontra obstáculos 
diante das características da população atin-
gida, pois a maioria não reside no município. 
Esse desafio se intensifica no momento em 
que não está disponível um sistema de troca 
de informações entre os serviços de diferen-
tes localidades. A criação de um prontuário 
eletrônico poderia auxiliar, pois possibilita-
ria, além da troca de informações, o controle 
e o aperfeiçoamento do processo de cuidado. 

Os profissionais das UBS entendem que 
a centralização do serviço de saúde mental 
no Acolhe Saúde seria inadequada, pois o 
número de pessoas atingidas é muito grande, 
e o serviço não conseguiria assistir a toda a 
demanda. Enfatizam, ainda, que as equipes 
de saúde das UBS deveriam ser apoiadas para 
o acolhimento e o cuidado das pessoas em 
sofrimento mental, favorecendo o vínculo 
com a equipe de referência no território ads-
crito da UBS. 

Ainda existem pontos importantes a serem 
desenvolvidos, como a atuação por meio das 
linhas de cuidado e a construção de fluxos e 
instrumentos que facilitem o diálogo entre os 
serviços. Os trabalhadores chamam a atenção 
para a contrarreferência de serviços como o 
Ciava, pois, como coordenador da atenção às 
vítimas do desastre, deveria estar trabalhando 
em coerência com a rede de atenção. Faz-se 
necessária a construção de uma RAS con-
sistente e resolutiva, que facilite o acesso do 
usuário a serviços de qualidade e que permita 
a integralidade do cuidado.

Considerações finais

Considerando as dimensões do cenário 
que envolveu o desastre apresentado, 

compreender como o sistema de saúde se or-
ganizou para atender às demandas que surgi-
ram se faz importante também para orientar 
situações semelhantes no futuro. Uma vez 
identificadas as fragilidades, elas podem ser 
corrigidas, a fim de evitar falhas semelhan-
tes, e, no que tange aos pontos positivos, eles 
podem ser estimulados e promovidos. 

A rede de serviços de saúde não estava 
preparada para a alta demanda que surgiu, 
exigindo uma organização abrupta e sem 
precedentes. Embora um desastre de tais 
proporções não encontre nenhum serviço 
preparado para seu enfrentamento, os desa-
fios encontrados expuseram as fragilidades 
do sistema de saúde do município, assim 
como a falta de comunicação e de fluxos 
definidos entre os serviços. A falta de coor-
denação do processo de cuidado pela gestão 
municipal, principalmente no que se refere 
aos serviços de APS, demandou esforços 
das equipes para atuarem frente às vítimas, 
lidando com as dificuldades já existentes.

Apesar das dificuldades, pontos positivos 
puderam ser observados, como os serviços de 
saúde mental no município, que encontraram 
nesse período a oportunidade para consolidar 
suas práticas e expandir sua atuação, recebendo 
reconhecimento dos demais serviços. Também 
é resultado das necessidades decorrentes do 
desastre o estímulo à atuação multiprofissio-
nal, objetivando a integralidade do cuidado 
das vítimas. A atuação frente ao desastre enca-
minhou discussões para a construção de uma 
linha de cuidado, no entanto, é importante 
ressaltar que, não somente no caso das vítimas, 
mas das demais necessidades da população, 
essa discussão se faz necessária.

Ainda existem questões importantes a 
serem estimuladas, como a atuação através 
das linhas de cuidado e a construção de 
fluxos e instrumentos que facilitem o diálogo 
entre os serviços. Assim, faz-se necessária a 
construção de uma Rede de Atenção à Saúde 
consistente e resolutiva, que permita que o 
usuário tenha acesso a serviços de qualidade 
e que favoreçam a integralidade do cuidado.
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O recém-publicado livro do jornalista es-
tadunidense Robert Whitaker tem todos os 
elementos para causar um grande impacto 
no Brasil. Lançado em junho deste ano, no III 
Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental 
da Associação Brasileira de Saúde Mental 
(Abrasme), ele aborda, com linguagem aces-
sível a especialistas e não especialistas, o 
tema complexo e polêmico que é a relação 
entre as drogas psiquiátricas, o processo de 
construção científica e a intervenção da in-
dústria farmacêutica. Se pudéssemos reduzir 
em duas frases seu argumento central, assim 
o diríamos: o autor mostra, com base em 
pesquisas publicadas em revistas científicas 
de ponta, que o aumento significativo do uso 
dos psicofármacos nas últimas décadas está 
associado ao mito da teoria do desequilíbrio 
químico cerebral, com forte influência da 
indústria farmacêutica. Indica, também, os 
efeitos deletérios e iatrogênicos desse uso, 
em médio e longo prazos. 

Numa linha também desenvolvida por 
Marcia Angell (2010), Whitaker analisa a ques-
tionável epidemia de transtornos mentais nos 
Estados Unidos. É curioso que, a despeito do 
aumento significativo de substâncias supos-
tamente capazes de combater os ditos trans-
tornos mentais, tem aumentado o número 
de pessoas com diagnósticos dessa natureza. 
Como explicar esse paradoxo? Para além da 

problemática da transformação dos diagnós-
ticos nos manuais diagnósticos oficiais, cada 
vez mais elásticos e inclusivos, o autor mostra 
que isso se deve, possivelmente, ao próprio 
efeito iatrogênico dos medicamentos. 

O que a literatura especializada indica é que 
as drogas psiquiátricas alteram, muitas vezes 
de forma irreversível, o funcionamento do 
cérebro, daí a modificação no comportamen-
to de quem as usa. É aí que se apoia o mito do 
desequilíbrio químico cerebral, resultado de 
uma virada incrivelmente sagaz da indústria 
farmacêutica. Já se constatou, por exemplo, 
que alguns antidepressivos fazem aumentar 
a serotonina no cérebro, assim como alguns 
antipsicóticos bloqueiam a dopamina, efeitos 
muito conhecidos em diferentes pesquisas. 
Mas o curioso é que conseguiu-se convencer 
a população de que, se os medicamentos pro-
vocam tais alterações, logo, a depressão se dá 
pela insuficiência de serotonina no cérebro, 
assim como a esquizofrenia ocorre em função 
do excesso de dopamina. 

Daí advém a ideia de ‘pílula mágica’, termo 
que, apesar de sua adequação, é insuficien-
te para expressar o equivalente em inglês, 
‘magic bullet’ (ou ‘bala mágica’, em tradução 
literal para o português). Não se trata aqui 
do sentido de magia simbólica dos efeitos 
que produzem, mas de outros pressupostos. 
De forma similar ao modelo microbiano, e à 
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descoberta da penicilina para o tratamento 
de infecções, acredita-se que os medica-
mentos psicotrópicos atinjam, com a mesma 
precisão de uma bala certeira que alcança 
o alvo desejado, a causa da doença que se 
quer combater. No entanto, não se pode 
dizer que eles tenham essa mesma relação 
de causa-efeito esperada em outras classes 
de medicamentos. No lugar de corrigirem 
desequilíbrios químicos cerebrais, os psico-
fármacos os provocam, resultando em uma 
mudança esperada no comportamento, nas 
sensações, na expressão etc. 

Whitaker se utiliza de três recursos meto-
dológicos para construir o seu argumento: em 
um primeiro momento, faz uma comparação 
histórica de três etapas – pacientes hospitali-
zados em 1955; adultos e crianças ditas incapa-
citadas por transtornos mentais em 1987; assim 
como em 2007. Mostra que os prognósticos dos 
transtornos mentais pioraram após a revolução 
psicofarmacológica, na década de 1950, quando 
as internações diminuíram, mas a dita cronifi-
cação dos quadros aumentou.

Além disso, faz uma revisão abrangen-
te das evidências produzidas ao longo das 
últimas décadas, relativizando os benefícios 
dos psicofármacos. Mostra como alguns 
pesquisadores da área tiveram suas carrei-
ras destruídas por apontarem problemas 
decorrentes do uso desses medicamentos. 
É o caso de David Healy, cujo convite para 
trabalhar na Universidade de Toronto foi 
retirado depois da publicação de um traba-
lho em que mostrava que algumas pessoas 
cometeram suicídio após tomar antidepres-
sivos do tipo Inibidor Seletivo de Receptação 
de Serotonina (ISRS). Apresenta, então, um 
quadro geral motivado por fortes conflitos de 
interesse que contribuem para a produção de 
ciência, que tende mais a apresentar os bene-
fícios do que os riscos dos psicotrópicos.

Na terceira base do tripé metodológico, 
realiza entrevistas com cerca de 30 pessoas 
diagnosticadas com transtornos mentais, que 
fazem ou fizeram uso de diferentes tipos de 
psicotrópicos e que passaram a reinterpretar 

suas histórias de vida ao se darem conta dos 
prejuízos decorrentes de tais medicamentos. 
O próprio autor reconhece os limites desse 
método: o fato de pacientes, familiares e 
profissionais de saúde atribuírem determi-
nados valores ao uso dos medicamentos não 
é suficiente para conhecer os seus mecanis-
mos de ação. Suas impressões pessoais não 
são capazes de identificar se os sintomas 
residuais e persistentes, sobretudo após seu 
uso continuado, são um processo típico da 
doença ou o produto da medicação. De qual-
quer maneira, é um recurso que permeia 
toda a sua argumentação, exemplificando 
com casos reais as consequências – em geral, 
negativas – do uso continuado dos psicotró-
picos, em longo prazo.  

Whitaker não adota uma postura imper-
meável às contradições e aos dilemas en-
frentados pelas pessoas (tanto as que sofrem 
com suas condições quanto familiares e pro-
fissionais de saúde). Ao contrário, procura 
mostrar como esses impasses são atravessa-
dos por um discurso científico que justifica e 
apoia determinadas opções terapêuticas em 
relação a outras. Assume, ao final, a propo-
sição de algumas experiências positivas que 
não adotam a psicofarmacologia como me-
canismo central de suas ações de cuidado, 
obtendo resultados bastante positivos, como 
a experiência finlandesa do ‘diálogo aberto’. 
Práticas contra-hegemônicas bem sucedidas 
que nos mostram que é possível ter cami-
nhos alternativos para aquilo que se conven-
cionou chamar de ‘transtorno mental’, e que, 
nessa redução, não dão conta de explicar a 
diversidade humana. 

Dessa forma, o livro traz implicações 
significativas para a realidade brasileira, 
a partir de diferentes aspectos epidemio-
lógicos e epistemológicos. Por um lado, os 
dados trazidos por Whitaker evidenciam as 
grandes lacunas no conhecimento, no Brasil, 
a respeito do consumo de psicofármacos, 
informações guardadas a sete chaves pela 
indústria farmacêutica. 

Por outro lado, mostra como os 
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argumentos científicos favoráveis ao uso 
desses medicamentos são hegemônicos e 
se sobrepõem a outras possibilidades de 
intervenção, embora haja fortes conflitos 
de interesse que beneficiem a indústria far-
macêutica. Num interessante paradoxo, a 
ciência, quando resumida e explicada para os 
não especialistas, é aceita como num movi-
mento de fé, de dogma, e torna-se inquestio-
nável. Uma neurocientista norte-americana, 
Molly Crockett (2012), mostra o desfavor que 
a mídia e a indústria fazem ao reduzir as 
descobertas da neurociência a informações 
superficiais e aproximadas, ao mesmo tempo 
que justificam o caráter científico das infor-
mações transmitidas: é o que ela chama de 
‘neurobobagem’. Aponta, por exemplo, para 

uma pesquisa em que um mesmo artigo 
científico foi mostrado para dois grupos de 
pessoas, a fim de que dissessem sua crença 
no resultado das pesquisas. Para um grupo, 
o artigo continha uma imagem cerebral, en-
quanto, para o outro, não. Constatou-se que 
a crença nos resultados da pesquisa entre 
os participantes do primeiro grupo foi bem 
maior do que entre os do segundo. 

Dessa maneira, o livro ‘Anatomia de uma 
epidemia’ traz uma contribuição importante 
para repensar o papel hegemônico da ciência 
e para evidenciar os paradoxos que ela 
carrega. Só assim é que se poderá não refutá-
-la, mas contribuir para as suas produções e 
recolocar o papel do tratamento farmacoló-
gico em nossa sociedade. s
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O debate sobre a desinstitucionalização 
surge com as propostas de ruptura com a 
lógica manicomial até então hegemônica no 
tratamento da loucura. Apesar de constituir-
-se temática recorrente em escritos e discus-
sões no âmbito da saúde mental coletiva, a 
desinstitucionalização está longe de ter toda 
sua potencialidade teórico-prática esgotada, 
especialmente se considerarmos que este é 
um processo em andamento em diversas re-
alidades do País e do mundo. Tal caracterís-
tica torna a desinstitucionalização em saúde 
mental sempre atual e carente de reflexões 
e problematizações. Outrossim, a polissemia 
que envolve o termo, aliada à relevância da 
desinstitucionalização para o sucesso da 
Reforma Psiquiátrica brasileira, justifica e 
autoriza a discussão e a atualização constan-
te sobre o tema. 

Em ‘A linha curva: o espaço e o tempo 
da desinstitucionalização’, livro de autoria 
de Ernesto Venturini, prefaciado por Paulo 
Amarante, encontramos uma coletânea de 
artigos – alguns já publicados em literatura 
internacional – que relatam a experiência 
do autor com a Reforma Psiquiátrica italia-
na e com a desinstitucionalização naquele 
país. Literatura relevante para estudiosos/
pesquisadores da área, principalmente, 
se considerarmos a participação ativa de 
Venturini, juntamente com Franco Basaglia, 

na experiência italiana de psiquiatria demo-
crática, além de ser profundo conhecedor da 
Reforma Psiquiátrica brasileira, tendo acom-
panhado de perto suas tensões e tendências 
– o que lhe confere expertise no assunto.

Ao se utilizar de uma linguagem poética 
e envolvente, apoiado em uma concepção 
complexa e polissêmica de desinstituciona-
lização para além da mera desospitalização 
da pessoa com transtorno mental, o autor 
desvela, ao longo de cinco capítulos, a linha 
curva que representa os caminhos da Reforma 
Psiquiátrica e da desinstitucionalização, 
fazendo de sua experiência prática em Ímola 
– cidade situada no norte da Itália – a bússola 
que conduz toda a narrativa. Para intitular a 
obra, o autor busca inspiração no trabalho e 
na paixão de Oscar Niemeyer – importante 
arquiteto brasileiro – pelas curvas para res-
saltar o movimento e as oscilações porque 
passou (e ainda passa) a desinstitucionaliza-
ção de indivíduos e de práticas psiquiátricas.

Ao longo do livro, Venturini demons-
tra sensibilidade para retratar/refletir 
sobre a desinstitucionalização psiquiátrica, 
mostrando profunda preocupação com o 
sujeito em sofrimento psíquico. São marcas 
dessa publicação o forte apelo ao resgate 
da subjetividade e à solidariedade, com 
vistas a dialetizar o poder para empode-
rar o paciente. Em um discurso instigante, 
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o autor conclama a valorização da partici-
pação da pessoa com transtorno mental na 
sociedade como o principal indicador da 
desinstitucionalização e critica a psiquiatria 
institucional por reduzir esse olhar. 

O primeiro capítulo – ‘A prática’ – é com-
posto por cinco artigos que visam contextua-
lizar a experiência de desinstitucionalização 
levada a cabo em um hospital psiquiátrico 
localizado em Ímola, à época sob direção do 
autor, contemplando erros e acertos, vitórias 
e derrotas, atrasos e avanços experiencia-
dos durante a jornada. Ao longo do capítu-
lo, têm-se a exposição de uma sequência de 
acontecimentos que vai desde os primeiros 
passos rumo à desconstrução do hospital psi-
quiátrico, passando pela promulgação da Lei 
nº 180 que instituiu a Reforma Psiquiátrica 
italiana, criação de infraestruturas sociais de 
suporte ao ex-interno, até o fechamento do 
hospital psiquiátrico. Nesse tópico, Venturini 
introduz no debate a temática da subjetivida-
de, pondo em cena novos atores do processo 
de desinstitucionalização – nesse caso, os pa-
cientes com seu olhar crítico.

Em ‘A dialética do poder’ – segundo capí-
tulo –, o autor desenvolve, em três artigos, 
três tópicos principais: 1) Crítica à primazia 
conferida a dados objetivos e a própria obje-
tivação dos sujeitos em detrimento à sua sub-
jetividade e às suas necessidades, propondo 
a mudança do olhar do psiquiatra, referido 
por Venturini como passivo e sem reciproci-
dade, para com o sujeito que sofre; 2) Refaz 
o percurso da luta contra o poder manico-
mial, exaltando a liberdade alcançada com 
o processo de desinstitucionalização, tra-
zendo à tona o movimento dialético da luta 
e da reinvenção do cotidiano e das práticas 
como fatores promotores de tensionamento 
e da abertura dialética do poder; 3) Por fim, 
propõe uma tipologia da desinstitucionali-
zação composta por quatro fases progressi-
vas de um único processo: desospitalização, 
seguida de três níveis de desinstitucionaliza-
ção – modelo da habilitação social, inclusão 
social, promoção social.

O terceiro capítulo, intitulado ‘O prota-
gonismo da subjetividade’, dá seguimento à 
crítica feita à objetivação dos usuários, dis-
cutindo a humanização da relação médico-
-paciente e reivindicando a existência da 
subjetividade em um terreno científico ri-
gorosamente positivista. Ao longo de dois 
artigos, o autor trata da desmistificação da 
pretensão do saber e do poder psiquiátrico, 
relata retrocessos no processo de desinstitu-
cionalização de Ímola e traz à luz do debate 
encontros e conflitos que emergem com o fim 
do manicômio: com a entrada de novos atores 
em cena, novas vozes se embaralham, eis que 
surge a necessidade de reabilitar a cidade.

Em ‘O espaço da desinstitucionalização’ – 
quarto capítulo –, encontramos um convite à 
reflexão sobre a potência desinstitucionali-
zante dos espaços; “o dentro e o fora num mo-
vimento dialético de construção de um novo 
espaço vivido”. Em uma sequência de sete 
artigos, são debatidos tópicos como: a influ-
ência do espaço na subjetividade da pessoa – 
o estar e o habitar – em uma crítica à postura 
da psiquiatria que, “insensível à ideia do 
habitar, permanece obcecada pelo espaço, ou 
melhor, com a ideia de um recipiente material 
ou simbólico, no qual circunscreve o objeto 
de seu domínio” (VENTURINI, 2016, p. 118); 
pontua elementos que devem ser observados 
quando da avaliação dos resultados da de-
sinstitucionalização e quanto à garantia da 
qualidade dos serviços ofertados e da reabi-
litação; critica o formato/divisão das cidades 
que, cheias de muros e/ou barreiras reais ou 
imaginárias, não estão preparadas para os di-
ferentes; finalmente, chama a atenção para a 
importância do capital social para o sucesso 
da desinstitucionalização, ressaltando que 
características como solidariedade e coopera-
tivismo podem auxiliar nesse processo.

Ao longo do último capítulo – ‘O tempo 
da desinstitucionalização’ –, o autor coloca 
em evidência dois pontos principais: 1) a 
desinstitucionalização permite romper as 
fronteiras do tempo; 2) cada indivíduo tem 
um tempo para a desinstitucionalização. 
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Conformam esse capítulo três artigos que 
versam, em linhas gerais, sobre: as barreiras 
da cronicidade em psiquiatria referidas pelo 
autor como sendo o não lutar por uma legis-
lação mais justa, não batalhar por recursos 
econômicos, não se preocupar com a defesa 
do profissionalismo e com a formação dos 
profissionais e não usar indicadores idôneos 
de avaliação dos processos; a proposta de 
substituição da palavra reabilitação pela 
palavra habilitação, principalmente, por sua 
referência temporal a um passado que nunca 
existiu; e as palavras-chave da desinstitucio-
nalização – leveza, rapidez, exatidão, visibi-
lidade, multiplicidade, consistência.

A leitura da obra em questão promove 
uma ampliação das concepções sobre de-
sinstitucionalização, sensibilizando o leitor/
pesquisador para a importância do lidar 

teórico-prático com operadores como subje-
tividade, reciprocidade, espacialidade (para 
além da nosografia arquitetônica) e tempo-
ralidade como fator preponderante para a 
continuidade do processo de desinstitucio-
nalização – condição sine qua non para o 
alcance de boas práticas em experiências de 
desinstitucionalização, em especial, ressal-
tamos como importante contribuição para 
os estudos, saberes e práticas da Reforma 
Psiquiátrica brasileira. s

Recebido para publicação em maio de 2017 
Versão final em agosto de 2017 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: não houve
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Revista Saúde em Debate
Instruções aos autores

ATUALIZADA EM SETEMBRO DE 2016

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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Revista Saúde em Debate
INSTRUCTIONS TO AUTHORS

UPDATED IN SEPTEMBER 2016

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 



SAÚDE  DEBATE

Instrucciones a los autores para la preparación y presentación de artículos

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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