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“Tu perguntas o que a lagosta tece  

lá embaixo com seus pés dourados. 

 Respondo que o oceano sabe.  

E por quem a medusa espera em sua veste transparente?  

Está esperando pelo tempo, como tu [...] 

Perguntas sobre as plumas do rei pescador 

que vibram nas puras primaveras dos mares do sul.  

Quero te contar que o oceano sabe isto: 

que a vida em seus estojos de jóias é infinita como a areia, incontável, pura;  

e o tempo entre as uvas cor de sangue tornou a pedra dura e lisa, 

encheu a água-viva de luz, desfez o seu nó,  

soltou os seus fios musicais de uma cornucópia 

 feita de infinita madrepérola.  

Sou só a rede vazia diante dos olhos humanos na escuridão 

 e de dedos habituados à longitude do tímido globo de uma laranja. 

Caminho, como tu, investigando a estrela sem fim [...] 

A única coisa capturada é um peixe preso dentro do vento” 

                                                                                                                                     (Pablo Neruda)
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RESUMO

Este estudo teve por objetivo apeender as Representações Sociais do cuidado das equipes 

do Programa Saúde da Família (PSF) da cidade do Natal-RN e como essas representações 

orientam as ações cotidianas desses sujeitos (médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares 

de enfermagem e auxiliares de saúde bucal) durante o processo de trabalho. Nesse 

sentido, utilizamos como abordagem teórica-metodológica a Teoria das Representações 

Sociais. Para a coleta de dados, lançamos mão dos seguintes instrumentos: um 

questionário que na sua primeira parte destinava-se à coleta dos dados sociodemográficos  

e na segunda parte adaptado à técnica de associação livre de palavras (TALP) que foi  

aplicado junto a 90 profissionais que compõem as equipes em 18 unidades do PSF. Ainda 

como instrumentos de coleta foram realizadas entrevistas, a partir de estímulos indutores, e 

também as observações diretas junto a 30 destes profissionais. Após uma leitura flutuante 

do material, foi constituído um “corpus” para a análise do qual emergiram dez categorias. 

Para analisar a TALP utilizamos a análise lexicográfica combinando a freqüência e a ordem 

média de evocações. As entrevistas e as variáveis sóciodemográficas foram analisadas 

respectivamente a partir da análise de conteúdo e da análise estatística descritiva. O 

estudo mostrou que o núcleo central da representação social em questão está composto 

pelos elementos atenção, acolhimento e amor, revelando que os sujeitos apresentam 

diferentes entendimentos sobre o processo do cuidado no PSF e que o conhecimento 

construído a esse respeito está amparado numa visão aproximada do sentido do cuidar. 

Entretanto, predominam elementos tradicionais e com conotações banalizadas sobre o 

cuidado, o que dificulta o desenvolvimento de estratégias de superação das práticas 

tradicionais. No conjunto das análises, foi-nos possível captar a invariância de uma 

contradição: de um lado, os profissionais sabem e afirmam a importância da produção do 

cuidado junto aos usuários do PSF; de outro, a vivência, na prática cotidiana, traduz a 

negação desse fazer-cuidado. Nesse contexto contraditório, o profissional passa a construir 

sínteses gradativas e sucessivas que lhe permitem agir e afirmar-se associando 

informações advindas da formação, de conhecimentos estruturados em outras 

experiências, valores e símbolos demarcadores de seu cotidiano. Assim, ele se configura e 
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reconfigura na prática, segundo o que é exigido no seu fazer concreto e específico, ao 

mesmo tempo em que plural e múltiplo. A composição do núcleo central indica que 

qualquer curso ou capacitação que pretenda modificar atitudes - portanto a ação cotidiana 

dos profissionais do PSF relativas ao “cuidado” - deve levar em conta e priorizar o debate 

sobre a ressignificação dos campos semânticos do núcleo central 

(amor/atenção/acolhimento e humanização), especialmente dos elementos atenção e amor.

 Descritores: Cuidado em Saúde; Programa Saúde da Família; Representações Sociais; 

Serviços de Saúde
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ABSTRACT

The aim of this study was to learn about the social representations of the care provided by the 
Family Health Program (FHP) in the city of Natal, Brazil and determine how these 
representations guide the daily actions of doctors, dentists, nurses, nurse’s assistants and oral 
health assistants during the work process. In this sense, we used the theoretical-
methodological approach to the Theory of Social Representations. For data collection, we 
used the following instruments: a two-part questionnaire, where the first part recorded 
sociodemographic data and the second part was adapted to the free word association 
technique (FWAT), which was applied to 90 professionals belonging to 18 FHP units. 
Interviews were also used as collection instruments. These were based on inductive stimuli 
and on direct observations of 30 of these professionals. After a superficial reading of the 
material, we constructed a “corpus” from which ten categories emerged. To analyze FWAT 
we used lexicographic analysis, combining frequency and the mean order of responses. The 
interviews and sociodemographic variables were analyzed using content analysis and 
descriptive statistical analysis, respectively. The study showed that the central nucleus of the 
social representation in question is composed of the elements attention, receptivity and love,
revealing that the subjects have different understandings of the FHP care process and that the 
knowledge accumulated in this respect is supported by an approximate vision of the meaning 
of care. However, traditional elements with trivializing connotations about care predominate, 
which compromises the development of strategies to overcome traditional practices. In the set 
of analyses, we were able to capture the invariance of a contradiction: on one hand, 
professionals know and affirm the importance of providing care for FHP patients; on the 
other, the experience of daily practice translates into the negation of this concept. In this 
contradictory context, professionals build gradual and successive syntheses that allow them to 
act and affirm themselves by associating information from their academic formation, 
structured knowledge acquired in other experiences, values and symbols of their daily routine. 
Thus, they shape and reshape themselves, according to what is concretely and specifically 
required, at the same time both plural and multiple. The composition of the central nucleus 
indicates that any measure that intends to modify attitudes – that is, the daily actions of FHP 
professionals with respect to care – must take into account and give priority to the debate 
about the redefining of the semantic fields of the central nucleus (love/attention/receptivity 
and humanization), especially those of love and attention.

Keywords: Health Care; Family Health Program; Social Representations; Health Services 



1 INTRODUÇÃO: O CUIDADO EM SAÚDE COMO OBJETO DE 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

Nós, os novos, os sem nome, os 
difíceis de entender, nós, os nascidos 

cedo de um futuro ainda indemonstrado – 
nós precisamos, para um novo fim, 

também de um novo meio, ou seja, de 
uma nova saúde, de uma saúde mais 

forte, mais engenhosa, mais tenaz, [...] 
mais alegre, do que todas as saúde que 

houve até agora. [...] Da Grande Saúde – 
de uma saúde tal, que não somente se 

tem, mas que também constantemente se 
conquista ainda, e se tem de conquistar, 
porque se abre mão dela outra vez, e se 

tem de abrir mão! 
Nietzsche1

1.1  As práticas usuais no campo da saúde 

Nos dias atuais, é comum convivermos com uma gama de problemas que 

alteram intensamente a capacidade dos serviços de saúde de responderem de 

forma eficaz às demandas por saúde na vida individual e na vida coletiva dos 

cidadãos brasileiros, o que pode ser detectado por meio da pouca efetividade das 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Tal situação tem sido observada cotidianamente nas instituições de 

saúde do Brasil, sendo revelada por meio da insatisfação e insegurança dos 

usuários com o tipo de atendimento prestado e da forma como os profissionais de 

saúde operam os serviços, desenvolvendo práticas histórico-socialmente 

determinadas pela ação médico-hegemônica. 

Ao longo dos anos, a saúde vem se constituindo em um campo de 

construção de práticas de saúde socialmente determinadas dentro do qual o 

formato da ação médica tornou-se hegemônico. Porém percebemos que, mesmo 
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dentro desse modo peculiar de agir tecnicamente na produção de atos de saúde, 

no decorrer de todos estes anos, tem havido uma grande multiplicidade de 

maneiras ou modelos de ação2.

O campo da saúde é, hoje, permanentemente cercado por novas 

tecnologias médicas cada vez mais sofisticadas e com um crescimento 

ascendente, que, de maneira geral, vão sendo incorporadas pelas sociedades 

modernas, na perspectiva de contribuir para a melhoria da saúde e da qualidade 

de vida. Entretanto, muitas dessas tecnologias vêm sendo criticadas, por não 

produzirem os efeitos anunciados ou mesmo por causarem danos à saúde 

humana3.

Alguns paradigmas contemporâneos superestimam o poder e as 

possibilidades da “ciência tecnológica” tentando, de certa forma, incutir a idéia de 

que a saúde das pessoas está diretamente relacionada com a incorporação de 

tais tecnologias e, portanto, desconectada do contexto sócio-econômico-político-

cultural. Isso denota a expectativa de aumento do consumo e a justificação dos 

altos e crescentes custos, deixando de fora um grande percentual da população 

que realmente possui indicação de uso de certas tecnologias ao qual, entretanto, 

o acesso a elas é negado2.

Entender a saúde de forma ampliada requer uma mudança paradigmática 

que possibilite uma transição do paradigma flexnerianoI, hoje hegemônico, para 

outro, que pode ser denominado de paradigma da produção social da saúde. A 

construção de um novo sistema de saúde deverá nortear-se por três categorias 

fundamentais, a saber: a concepção do processo saúde-doença, o paradigma 

sanitário e a prática sanitária4. A concepção do processo saúde-doença tem se 

modificado de maneira significativa no desenvolvimento da história da 

humanidade, ou seja, passando de aproximações negativas, vinculadas às 

doenças e à morte, para concepções mais positivas, relacionadas à qualidade de 

vida de uma população4. No passado, com as descobertas da microbiologia, a 
                                           
I O paradigma flexneriano consolida-se pelas recomendações do Relatório Flexner, publicado em 
1910, pela Fundação Carnegie e cujas conclusões foram: definição de padrões de entrada e 
ampliação, para quatro anos, da duração dos cursos; introdução do ensino laboratorial; estímulo à 
docência em tempo integral; expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais; vinculação 
das escolas médicas às universidades; ênfase na pesquisa biológica como forma de superar a era 
empírica do ensino médico; vinculação da pesquisa ao ensino; estímulo à especialização médica e 
controle do exercício profissional pela profissão organizada. Esse paradigma se expressa por meio 
de um conjunto de elementos que coexistem, se complementam e se potenciam e que são: o 
mecanicismo; o biologismo; o individualismo; a especialização; o curativismo e a tecnificação4
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concepção monocausal das doenças pôde ser fundamentada com apoio na teoria 

dos germes, segundo a qual os problemas de saúde eram explicados através de 

uma relação direta entre agente e hospedeiro. Anos mais tarde, foi incorporada, 

na concepção ecológica, a multicausalidade, em que o agente e os fatores 

determinantes de caráter individual – idade, sexo, raça, renda etc. – 

relacionavam-se com os hospedeiros, em um determinado ambiente. Entretanto, 

os problemas eram enfrentados tomando-se por base a mesma lógica anterior e 

explicados através da mesma relação linear entre causas e efeitos, de forte 

conotação médica, seja preventiva ou curativo-reabilitadora4.

Tal teoria determina o predomínio do pensamento clínico sobre o 

processo saúde-doença dando origem a modelos explicativos limitados, cujo foco 

direciona-se para o estudo das relações entre causa(s) e efeito(s) em saúde, 

reforçando respostas unilaterais e marcadas por uma visão eminentemente clínica 

no que se refere à atenção às pessoas4,5. Nesse sentido, a saúde é conceituada 

como ausência de doença, e os serviços são organizados a partir da vertente 

médico-clínica, cujo objetivo é disponibilizar o acesso da população a serviços 

curativo-reabilitadores e preventivos, de acordo com os elementos ideológicos do 

paradigma flexneriano2.

Hoje, o conceito de saúde ampliou-se, buscando valorizar os 

determinantes gerais das condições de saúde assim como o papel dos sujeitos 

nas mudanças coletivas. Nessa perspectiva, ao assumir-se a saúde não mais 

como a simples ausência de doença, deve-se incorporar um conjunto de fatores 

que contribuem para o acúmulo de qualidade de vida, na sua forma ampliada, ou 

seja, bem-estar, conforto, satisfação das necessidades básicas, um modo 

prazeroso de viver a vida, seja individual, seja coletivamente, englobando não só 

a dimensão econômica, mas também as dimensões cultural e psicossocial. Essa 

concepção ampliada do processo saúde-doença foi incorporada no Artigo 196 da 

Constituição Federal, segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos[...]” 6.

Pode-se dizer que nos dias atuais um novo modelo, que pode ser 

denominado de paradigma sanitário ou paradigma de vigilância da saúde, coloca-

se em oposição ao paradigma clínico, sendo composto por três tipos de ação: a 
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promoção da saúde, a prevenção de doenças e de acidentes e a atenção 

curativa4.

As intervenções no âmbito da promoção da saúde consubstanciam todas 

as medidas no plano das políticas públicas, decorrentes da compreensão da 

saúde como um produto social. Elas objetivam intervir de forma positiva sobre 

variáveis biológicas, ambientais e comportamentais que interagem favorecendo, 

através de um processo dinâmico, a obtenção de maiores ou menores níveis de 

saúde4. Na prática, a iniciativa mais relevante tem sido a rede de cidades 

saudáveis, introduzindo uma nova ordem governativa na cidade, através de uma 

gestão social em que a saúde é observada como qualidade de vida, como objeto 

do conjunto das políticas públicas, inclusive das políticas de saúde4.

O campo da prevenção das doenças e dos acidentes caracteriza-se pela 

forma de se olharem e de se estruturarem as intervenções, buscando antecipar-

se aos eventos, ao atuar sobre problemas individuais ou coletivos, de modo a 

possibilitar o controle de riscos de doença e acidentes. O foco das intervenções 

pode ser direcionado a indivíduos, a grupos sociais ou à população em geral7.

A atenção curativa está direcionada aos cuidados com os doentes, 

visando a reabilitação do indivíduo, à diminuição do sofrimento e o prolongamento 

da vida. Nesse sentido, o uso de tecnologias simples e ao baixo custo tem 

propiciado intervenções curativas com alto potencial de cura, contribuindo para a 

redução do risco de morte de muitos pacientes. 

 A vigilância à saúde propõe estratégias de intervenção no sentido de 

combinar de forma efetiva os três tipos de ação relacionados. Esse mix deve 

variar de acordo com a capacidade relativa de cada uma das ações de impactar 

os problemas e dar sustentabilidade a um estado de saúde, intensificando a 

ênfase de acordo com o problema específico. De toda maneira, a atenção 

curativa concentra-se relativamente nos indivíduos; a prevenção em indivíduos e 

grupos; e a promoção em grupos e na população em geral.  

Existe uma tendência para se combinarem essas dimensões, favorecida 

pela difusão de tecnologias de saúdeII e também pelas mudanças sociais e 

                                           
II Tecnologias de saúde aqui entendida de acordo com o pensamento de Emerson Elias Merhy 
(duras, como os equipamentos, leve-duras, como a clínica e a epidemiologia, e as leves, como os 
processos intercessores relacionais), com competência para gerar e gerir um “projeto terapêutico” 
que sirva de substrato para a produção do cuidado em saúde8.
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culturais, que apontam novas articulações entre o coletivo e o individual, entre as 

questões objetivas e as subjetivas. Como exemplo disso tem-se uma maior 

aproximação entre as dimensões curativa e preventiva. A prevenção ocupa hoje 

um espaço considerável, nos programas de saúde coletiva, através da orientação 

de dieta, de hábitos e estilos de vida etc8.

Enfim, o paradigma sanitário serve de alicerce para novos modelos de 

atenção em saúde, que tomam por referência vários princípios tecnoassistenciais, 

a saber: impacto, orientação por problemas, intersetorialidade, planejamento e 

programação local, co-responsabilidade, hierarquização, adscrição, realidade e 

heterogeneidade, integralidade e intercomplementaridade4.

1.2  A mudança da prática sanitária 

Por prática sanitária, compreendemos aqui, a forma como uma 

sociedade, em um determinado momento, com base no conceito de saúde 

vigente e no paradigma sanitário hegemônico, organiza as respostas sociais 

frente aos problemas de saúde4.

O conceito de saúde, entendido como ausência de doença, numa 

perspectiva negativa, e o paradigma flexneriano proporcionam uma organização 

social limitada, ou seja, gera uma busca pela prática da atenção médica, nos 

moldes da medicina científica. Essa prática visa oferecer à população a maior 

quantidade possível de serviços de saúde, reduzidos a serviços médicos 

individualizados e direcionados para o tratamento de determinada doença, ou 

para a reabilitação do paciente portador de uma seqüela, por meio 

exclusivamente da clínica, permeada por tecnologias avançadas, sem, no 

entanto, levar em consideração o entorno social7.

A ciência médica tem por objetivo, então, estudar, através de métodos 

científicos, os eventos patológicos, com o intuito de compreender o 

funcionamento normal do corpo humano e de estabelecer uma terapêutica 

racional, mesmo que, para isso, o corpo tenha que ser dividido em partes, como 

se fosse uma engrenagem mecânica, na qual as peças vão sendo montadas. 

Assim, cada problema de saúde é definido a partir de uma ou algumas causas, 
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podendo ser resolvido através da eliminação dessas causas com uma intervenção 

médica9.

Às doenças e aos doentes são destinados cada vez mais e mais serviços 

de atenção médica, independentemente dos determinantes que orientam a 

produção social das enfermidades. Essa prática valoriza a atenção clínica 

individual e dissocia a clínica da epidemiologia, colocando esta última em situação 

de subordinação complementar4.

A lógica embutida em tal prática – de que com a maior oferta de serviços 

médicos as necessidades de saúde e os problemas sanitários da população serão 

supridos e isso, conseqüentemente, representará em impacto positivo nos níveis 

de saúde – está fadada ao fracasso, pois mais serviços médicos não significam 

necessariamente maior nível de saúde, tampouco a eqüidade em atenção médica 

garante a eqüidade em saúde, como pode ser demonstrado com base em vários 

estudos realizados no Canadá e na Inglaterra4,9.

Nesse contexto, o Programa Saúde da Família (PSF) surge no sentido de 

resgatar o conceito ampliado de saúde, a partir de uma concepção que aponta 

para um novo paradigma sanitário, o da produção social da saúde, no qual as 

ações são focalizadas na saúde e dirigidas às famílias e ao seu hábitat, de forma 

contínua, personalizada e ativa, com ênfase nas ações de promoção e de 

prevenção da saúde, todavia sem descuidar das curativo-reabilitadoras. Tudo isso 

com vistas a uma maior resolutividade, com baixos custos diretos ou indiretos, 

seja econômicos, seja sociais, e articulando-se com outros setores que também 

determinam a saúde4. Essa proposta tenta resgatar certos valores que foram 

negativados, inaugurando novos sistemas de valores que, segundo Schraiber e 

Gonçalves10, objetivam

“Evitar a redução das necessidades de saúde a processos 
fisiopatológicos nas concepções de serviços, redução esta que 
tem nos impedido de compreender a diferença que há entre 
complexidade científica das patologias e complexidade 
tecnológica do trabalho em saúde; revalorizar a busca por 
assistências progressivas totalizadoras do cuidado produzido, em 
vez da somatória dos atos especializados; Instituir a dimensão 
subjetiva das práticas em saúde como parte da inovação 
tecnológica, revalorizando, tanto para a população quanto para os 
médicos e demais profissionais, uma prática cujas relações 
interpessoais também resguardem o sentido humano das 
profissões de saúde. Isto equivale a se contrapor à visão 
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predominante de uma cisão necessária entre o que é técnico-
científico e o que é humano nas ações técnicas, quer pelo 
conhecimento dos limites da primeira dimensão, quer pelo 
conhecimento dos espaços efetivos da segunda, no interior das 
intervenções e da produção dos serviços.” 

Enfim, os discursos recentes no campo da saúde pública, tais como 

promoção da saúde, prevenção da saúde, vigilância da saúde, saúde da família, 

entre outros, convidam à renovação das práticas sanitárias. Contudo, a 

consolidação dessas propostas requer transformações radicais tanto no modo de 

pensar quanto no de fazer saúde, particularmente em seus pressupostos e 

fundamentos. Acreditamos que há aspectos filosóficos a serem revisitados, para 

que se consiga associar os avanços conceituais já alcançados com as 

transformações práticas necessárias ao cuidado em saúde. Nessa direção, faz-se 

necessária uma reflexão sobre as práticas de saúde na perspectiva de uma 

desconstrução teórica que possibilite a introdução do debate a respeito do 

“cuidado em saúde”, compreendido a partir de uma perspectiva filosófica, e não 

apenas como um conjunto de procedimentos técnicos eficazes para o êxito de um 

tratamento.

1.3  Apresentação do objeto de estudo e os objetivos 

É através da desconstrução teórica, com vistas a contribuir para a 

reconstrução, na cotidianidade das práticas de saúde, que propomos trazer a 

reflexão sobre o cuidado. Não pretendemos aqui adicionar mais um discurso 

àqueles já citados anteriormente. Trata-se de tentar compreender as práticas, 

inclusive aquelas com discursos inovadores, sob uma determinada perspectiva 

que, se feliz em seus propósitos, poderá agregar-se ao arsenal conceitual e 

filosófico na perspectiva de um novo saber/fazer.       

Na prática cotidiana dos profissionais de saúde, há uma tendência, ainda 

dominante, em se desvincular a análise da produção de saúde e da produção de

cuidado das relações recíprocas que as explicam e das determinações histórico-

estruturais nas quais elas se enraízam. Essa tendência nega a relação entre 
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saúde e cuidado, privilegiando a produção de técnicas/ações de saúde e 

abstraindo os vínculos necessários com o cuidado que é convertido em acessório. 

A estratégiaIII Saúde da Família, como eixo de reorientação das práticas 

de saúde na atenção básica, pressupõe a produção do cuidado, requerendo um 

novo desenho, que só poderá concretizar-se a partir de um “novo olhar” e “um 

novo fazer”, centrados no usuário11.

O interesse por essa temática surgiu da observação de contradições 

facilmente constatadas no cotidiano dos serviços de saúde, em particular do 

Programa Saúde da Família, decorrentes do dizer e do fazer dos profissionais de 

saúde. 

Os estudos sobre o PSF, em sua maioria, tratam da avaliação do impacto 

dessa estratégia em termos quantitativos, ou seja, avaliam a cobertura, as 

mudanças no perfil de morbi-mortalidade da comunidade em termos percentuais, 

como, por exemplo, redução da mortalidade infantil, das doenças infecto-

contagiosas, do controle das doenças crônico-degenerativas, dentre outras. 

Entretanto, essas pesquisas não conseguem dar conta do nosso propósito. 

Portanto, lançamos mão da teoria das representações sociais (TRS), a 

qual pressupõe a atribuição de sentido ao objeto e é resultante de um processo 

ao mesmo tempo individual e social, pois, como afirma Jodelet12 “não existe uma 

subjetividade isolada, mas uma subjetividade que se constrói em relação à objetividade 

na prática social”.  

Embora a teoria das representações sociais seja uma constante na área 

da saúde, no âmbito do PSF ainda é uma novidade. No entanto poderá 

representar um avanço técnico-científico, testando metodologias inovadoras a 

serem adotadas na análise das práticas de cuidado em saúde.  

Nesse sentido, buscamos observar os sujeitos no seu cotidiano e 

compreender as bases psicossociais de sua ação – no tocante às questões 

ligadas ao cuidado –, através de suas práticas, atitudes, valores, estereótipos e 

linguagem, na perspectiva de contribuir para a mudança de representações e 

práticas relativas à produção do cuidado no contexto do PSF. 

                                           
III Apesar da denominação de Programa Saúde da Família (denominação original) esta proposta 
pode ser considerada uma estratégia para reorganização da atenção básica em saúde, daí muitos 
preferirem denominar como Estratégia Saúde da Família ao invés de Programa Saúde da Família. 
Entretanto, adotaremos a denominação original, ou seja, Programa Saúde da Família mesmo 
tendo claro tratar-se de uma estratégia. 
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Pensar nas questões psicossociais a respeito do cuidado em saúde e, 

particularmente, no PSF é refletir sobre o modelo historicamente construído e 

vigente. É questionar a respeito do objeto da saúde. Será a cura? Será a 

reabilitação? Ou seria a produção do cuidado? Adotar o discurso de outras 

ciências não seria suficiente, faz-se necessário captar o saber/fazer dos 

profissionais. 

Nessa perspectiva, o nosso foco de análise está direcionado para o 

cuidado produzido pelos profissionais das equipes do PSF (médicos, dentistas, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e auxiliares de saúde bucal) no município 

de Natal. Dessa forma, buscamos compreender como o sentido dessa prática 

emerge na interface entre as representações sociais do cuidado e as experiências 

concretas da prática cotidiana.  

Assim colocado, esta tese tem a seguinte questão norteadora: “qual a 

representação social do cuidado compartilhada pelos profissionais do PSF? De 

que maneira as equipes do PSF, através de suas práticas, estão produzindo o 

cuidado em saúde?  

Na tentativa de compreender melhor, tais questionamentos, buscamos 

perseguir os seguintes objetivos: a) identificar as representações sociais 

compartilhadas pelos profissionais acerca do cuidado; b) conhecer como se 

estruturam tais representações; c) analisar como essas representações vêm 

orientando as práticas de cuidado desenvolvidas por esses profissionais.  

O arcabouço teórico delineado para esta tese foi estruturado em seis 

capítulos. Nessa perspectiva, o primeiro capítulo diz respeito à introdução 

trazendo uma discussão acerca das práticas usuais no campo da saúde e 

apresentando o objeto de estudo da pesquisa. 

O segundo capítulo – Revisão da Literatura – aborda o Programa Saúde 

da Família, recuperando sua construção histórica – implantação e implementação 

no Brasil e no Rio Grande do Norte –, discutindo suas perspectivas e 

considerando as críticas, os dilemas e as possibilidades do programa no cenário 

brasileiro. Esse capítulo traz também uma análise acerca da relação processo de 

trabalho versus processo do cuidado no âmbito da saúde. Faz um resgate das 

concepções filosóficas a respeito do cuidado, trazendo a discussão para o campo 

relacional e para o modo hegemônico de produção do cuidado nas práticas de 

saúde. É, ainda, nesse capítulo, que apresentamos a abordagem estrutural da 
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teoria das representações sociais, que fundamenta a análise do objeto, abordado 

como processos que se concretizam no contexto das relações sociais, no qual se 

identificam, se diferenciam e se articulam.  

O terceiro capítulo detalha as estratégias metodológicas da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados e a forma de análise do material. 

No quarto capítulo, evidenciamos a estrutura e a organização da 

representação social do cuidado construída pelos profissionais do PSF. 

Analisamos a prática dos sujeitos e a dinâmica da construção de sentido dessa  

prática e revelamos que há um aprender nesses espaços, na medida em que vão 

sendo efetivadas ressignificações em relação ao objeto, embora predominem 

sentidos do senso comum e conotações tradicionais relacionadas ao cuidado. 

O quinto capítulo complementa os achados apresentados no capítulo 

anterior na medida em que traz a análise de conteúdo da representação objeto do 

estudo. Estrutura-se a partir do que esses profissionais dizem a respeito do 

cuidado no cotidiano dos espaços de saúde.  Apresenta, ainda, uma discussão a 

respeito do “cuidado do cuidador”. Tal aspecto apesar de não ser objeto desta 

tese, emergiu com tal relevância, durante as entrevistas, que foi aberto um 

espaço para algumas considerações a respeito do tema.  

E, finalmente, nas considerações finais - não exatamente finais e 

conclusivas, em sentido estrito, tentamos estabelecer um caminho de volta das 

análises e interpretações. Apontamos, em termos de construções complexas, as 

representações sociais que os profissionais do PSF têm acerca do cuidado.

Trazemos também sugestões para que se comece a trabalhar no sentido da 

produção do cuidado e apontamos para questões que devem ser vistas mais 

atentamente pelos sujeitos sociais. 

A estrutura desta tese foi concebida de acordo com o modelo proposto 

pelo Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde (PPGCSa) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tomando por base Rother 

e Braga13 e as referências bibliográficas estão dispostas de acordo com as 

normas de Vancouver Style. 

Por fim, podemos considerar que a efetivação deste trabalho tornou 

evidente o propósito do PPGCSa/UFRN, na medida em que buscou promover a 

inter e a transdisciplinaridade através da produção do conhecimento científico, 
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acessando conteúdos de diversos campos do saber e envolvendo profissionais de 

outras áreas do conhecimento, além das instituições conveniadas. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O Programa Saúde da Família: uma estratégia de reorganização da 
atenção básica no SUS 

Uma parte de mim  
é permanente  

Outra parte
se sabe de repente [...] 

Traduzir uma parte 
na outra parte 

– que é uma questão  
de vida ou morte –  

ou será arte? 

Ferreira Gullar 

2.1.1 A construção do SUS: antecedentes históricos 

Após 18 anos de implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil, podem-

se observar avanços consideráveis promovidos por esse sistema: a 

descentralização, a participação popular, o controle social, e também a ampliação da 

porta de entrada ao sistema através do acesso aos serviços básicos de saúde. 

Entretanto, há pontos de estrangulamento e necessidade de aperfeiçoamento, 

como, por exemplo, a ampliação da oferta e o aumento da cobertura de serviços 

especializados e de maior complexidade e também a implementação de sistemas 

regionalizados e hierarquizados que funcionem efetivamente.

O movimento da Reforma Sanitária Brasileira colocou em pauta no Brasil a 

problemática do que hoje denominamos de “modelos de atenção à saúde” 

originados a partir de críticas à prática médica e aos movimentos ideológicos de 

reforma da saúde que se apresentavam na conjuntura da época, em especial a 

medicina preventiva e a medicina comunitária14. A medicina preventiva tinha como 

propósito realizar intervenções prévias à ocorrência concreta de sinais e sintomas 

em uma fase pré-clínica, enquanto que a medicina comunitária tinha como proposta 
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a subordinação da prática médica à dimensão social do processo saúde-doença, 

buscando superar a cisão entre ações curativas e preventivas, prática individual e 

coletiva, aspectos orgânicos e psicossociais.  

O debate brasileiro em torno da necessidade de mudanças nas políticas de 

saúde, especialmente das práticas assistenciais, com vistas à descentralização e à 

cobertura universal, ganha corpo na década de 70 e é ampliado nas décadas 

subseqüentes. Esteve voltado, essencialmente, para a formulação de políticas 

direcionadas à superação das graves crises assistenciais que têm estado em 

evidência na saúde pública do Brasil desde as últimas décadas do século passado. 

Assim, ampliou-se o debate nacional sobre as opções de reorganização do modelo 

assistencial vigente, predominantemente curativo, hospitalocêntrico, irracional - do 

ponto de vista da alocação dos recursos - e pouco resolutivo. Entretanto, a nosso 

ver, a resolução dos conflitos entre o projeto neoliberalizante de produção da saúde, 

orientado pelas regras do mercado, e o projeto de produção social da saúde requer 

necessariamente a redistribuição de bens e serviços para a sociedade, sob a 

responsabilidade do Estado. 

Nesse período, vários pesquisadoresIV vinculados a universidades e núcleos 

de pesquisa e cooperação técnica desenvolveram estudos e investigações sobre 

modelos de atenção à saúde, conectados, diversas vezes, ao desenvolvimento de 

experiências inovadoras de gestão e reorganização de serviços e de processos de 

trabalho em saúde. Nessa perspectiva, pode-se constatar uma diversificação de 

abordagens e propostas alternativas, diferenciadas em função dos contextos, dos 

fundamentos teórico-conceituais adotados e das estratégias de mudança das 

práticas preexistentes nas unidades de saúde e nos sistemas locais que se 

constituíram dessa experimentação e reflexão crítica. Assim, os últimos 18 anos 

foram pródigos na geração de “experiências locais, distritais e municipais” 

contemplando as inovações organizacionais e operacionais nos serviços e nos 

processos de trabalho em saúde. 

Cabe ressaltar que, ao longo do processo de implementação do SUS, 

ocorreram avanços significativos nos aspectos jurídico, normativo e organizacional, o 

                                           
IV Destacam-se aqui as contribuições dos integrantes do LAPA – UNICAMP  –; o grupo do Instituto de 
Saúde Coletiva (ISC), da UFBA; os docentes do Departamento de Medicina Preventiva (DMP), da 
USP, que desenvolveram várias propostas, respectivamente, conhecidas como “Modelo tecno-
assistencial em defesa da vida”, “ Vigilância da saúde” e “ Ações programáticas de saúde”. 
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que contribuiu para o desenvolvimento do processo de descentralização do sistema 

de saúde, através da transferência, para os estados e municípios, de um conjunto de 

responsabilidades e recursos destinados à operacionalização do SUS. 

Os princípios do SUS – universalidade, integralidade, equidade, controle 

social – são objeto das Normas Operacionais Básicas (NOB) e vêm norteando a 

implantação de políticas e práticas inovadoras, principalmente àquelas direcionadas 

à reorientação do modelo de atenção, à reorganização do processo de trabalho e 

dos serviços de saúde e às modalidades de transferência de recursos. No que se 

refere às propostas de reorientação do modelo assistencial, polariza-se, nos anos 

90, o antagonismo entre o modelo vigente, predominantemente curativo, 

hospitalocêntrico, ineficiente – quanto à alocação de recursos e a resolutividade -, e 

a necessidade de um novo modelo, mais adequado às necessidades de saúde da 

população. 

Nesse cenário, ganha evidência, na segunda metade dos anos 1990, a 

proposta de Saúde da Família – inicialmente como um programa do Ministério da 

Saúde, o Programa Saúde da Família –, a qual foi eleita como uma das estratégias 

prioritárias para a reformulação das práticas e reorientação do modelo de atenção à 

saúde no SUS.  Essa proposta ganhou visibilidade nacional pelos resultados 

alcançados nos municípios que a adotaram, trazendo inovações no conteúdo das 

práticas – assistenciais, preventivas ou promocionais – e nas relações dos serviços 

com os diversos grupos da população nas áreas de abrangência dos programas. É 

notório o resultado alcançado, em termos de cobertura populacional, número de 

equipes formadas e capacitadas, além dos efeitos verificados em alguns indicadores 

de saúde. Nessa perspectiva, tal estratégia pode ser considerada estruturante para 

a organização do sistema de saúde, caracterizando um modelo qualificado do 

primeiro nível de atenção à saúde - atenção básica – que tem como uma das 

finalidades, redimensionar os outros níveis de atenção15,16.

De acordo com o Ministério da Saúde o objetivo do Programa Saúde da 

Família é o de contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da 

atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, 

imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com 

definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população17 . 
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No eixo discursivo, o PSF conclama para a construção de uma nova 

maneira de operar a saúde, humanizada e eficaz, contemplando a resolutividade, a 

equidade, o acesso, a autonomização e a cidadania.       

O Programa Saúde da Família é considerado uma estratégia que prioriza as 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, 

do récem-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua. Sua 

missão é contribuir para a reorientação do modelo, a partir da atenção básica, em 

conformidade com os princípios do SUS. Isso imprime uma nova dinâmica de 

atuação nas unidades básicas, com redefinição de responsabilidades entre os 

serviços e a população18.

O PSF visa à reorganização da atenção básica em novas bases e critérios, 

em substituição ao modelo tradicional de assistência, centrado no hospital e 

orientado para a cura de doenças. O foco de atenção do PSF está centrado na 

família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que 

possibilita às equipes de Saúde da Família uma compreensão ampliada do processo 

saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas 

curativas. 

Essa estratégia está estruturada a partir da Unidade de Saúde da Família - 

uma unidade pública de saúde, com uma equipe multiprofissional, que assume a 

responsabilidade por uma determinada população a ela vinculada, com a qual 

desenvolve ações de promoção da saúde e, ainda, de prevenção, tratamento e 

reabilitação dos agravos, apresentando como princípios e diretrizes: prestar 

assistência integral, contínua, resolutiva e de boa qualidade, de acordo com as 

necessidades de saúde dos indivíduos, famílias e comunidades adscritas aos seus 

respectivos territórios de ação; intervir sobre os fatores de risco aos quais a 

população está exposta; eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico 

de abordagem no atendimento à saúde; humanizar as práticas de saúde, através do 

estabelecimento de vínculo entre os profissionais, a população e os serviços; 

desenvolver ações intersetoriais que contribuam para a melhoria do nível de saúde 

da  população, através de parcerias com outros setores; contribuir para a 

democratização do conhecimento do processo saúde-doença, da organização dos 

serviços e da produção social da saúde; fazer que a saúde seja reconhecida como 

um direito de cidadania e, portanto, expressão da qualidade de vida; e estimular a 

organização da população para o efetivo exercício do controle social18,19.
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De acordo com Viana e Dal Poz19, a Portaria nº 692 formalizou o PSF, que 

apresentava como propósito “colaborar decisivamente na organização do SUS, 

priorizando no seu atendimento os 32 milhões de brasileiros incluídos no mapa da 

fome do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), expostos a maior risco de 

adoecer e morrer e, na sua maioria, sem acesso permanente aos serviços de 

saúde”.

O primeiro documento do PSF foi publicado em setembro de 1994. Em suas 

entrelinhas, continha a intenção de reorganização das práticas assistenciais no SUS 

e de implantação do Programa em áreas definidas de risco pelo mapa da fome do 

IPEA20.

Nesse documento, estão colocadas algumas definições, entre as quais se 

destacam: as áreas de abrangência do PSF (800 a 1000 famílias por equipe); a 

composição da equipe –um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 

quatro a seis agentes comunitários de saúde –; a forma de remuneração 

diferenciada da equipe; o regime de trabalho e a exigência de residência na própria 

área de atuação do programa; o âmbito da atenção integral a cada família e o 

controle social. No que diz respeito às atividades definidas para o PSF, estão 

incluídos: o diagnóstico de saúde da comunidade, a participação em grupos 

comunitários, o atendimento nas unidades e o estabelecimento de referências e 

contra-referências15.

Conforme assinalam Levcovitz e Garrido21, o PSF vem sendo defendido por 

organizações internacionais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o Banco Mundial, entre 

outros. E apresentado pelo Ministério da Saúde como uma estratégia capaz de 

possibilitar a inversão do modelo assistencial vigente, e também como uma proposta 

de constituir-se em novo eixo estruturante, que concretamente se verificaria por uma 

assistência integral, capaz de responder à demanda de forma contínua e 

racionalizada. 

A primeira etapa de sua implantação iniciou-se em junho de 1991, através 

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que tinha como alvo das 

ações programáticas o núcleo familiar. Com o alcance de resultados exitosos, 

particularmente da redução do índice de mortalidade infantil, buscou-se uma maior 

ampliação e resolutividade das ações.  A partir de janeiro de 1994, começaram a ser 

implantadas as primeiras equipes de Saúde da Família 18.
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Durante o ano de 1996, entrou em vigor o sistema de financiamento a partir 

da tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-

SUS). Com a implementação da NOB/96V, no início de 1998, foram criados, além do 

pagamento per capita, os incentivos para o PACS e o PSF; incentivos esses que 

compõem a fração variável do PAB (Piso da Atenção Básica), correspondendo a R$ 

2.400,00 por ACS/ano e de R$ 28.800,00 a 54.000,00 por ESF/ano, de acordo com 

faixa de cobertura populacional22,.

              Conforme ressaltam Viana Dal Poz23, o PSF faz parte da fase de expansão 

incremental do SUS. Os autores fazem menção à tipologia proposta em 1997, por 

France, para as reformas no setor saúde, apresentando duas modalidades de 

reforma: a do tipo big bang, na qual ocorrem grandes transformações em curto 

espaço de tempo, e a do tipo incremental, na qual são realizados pequenos e 

sucessivos ajustes. Assim, a introdução do SUS na Constituição de 1988 pode ser 

considerada uma reforma do tipo big bang, enquanto, a partir de meados da década 

de 1990, caracteriza-se um processo de reforma incremental, ou seja, com novas 

propostas para o modelo de prestação de serviços. Para esses autores, duas 

grandes mudanças, intrinsecamente associadas, se destacam como responsáveis 

por essa fase incremental nos últimos cinco anos: a NOB01/96 e o Programa Saúde 

da Família. 

De acordo com Garrido e Leucovitz21, no aspecto político-administrativo a 

NOB/96 impulsionaria a implantação do PSF nos municípios, já que estes poderiam 

contar com incentivos financeiros para tal procedimento. Pode-se dizer que esses 

autores estavam certos em suas previsões, visto que, a partir de então, observou-se 

um notável incremento do PSF nas diversas regiões do país. Houve um crescimento 

da ordem de cinco vezes, no que diz respeito ao número de famílias assistidas, entre 

1998 e agosto de 2004, como pode ser observado através da Figura 1. 

                                           
V NOB/96 – Norma Operacional Básica do SUS, que estabelece novas formas de habilitação dos 
municípios e dos estados dentro do sistema, além de alterar a forma de financiamento para a atenção 
básica, que deixa de ser por tabela de procedimentos e passa a ser per capita.
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Figura 1 - Evolução da implantação do Programa Saúde da Família. Número total de 

famílias cadastradas até agosto de 2004 (Brasil, 2004). Adaptado de Roncalli22.

Analisando-se estados e regiões, observa-se que, em relação ao número de 

municípios, há uma variação de cobertura de menos de 50%, no estado do Amapá e 

no Distrito Federal, a mais de 90%, na maioria dos estados do Nordeste e do Centro-

Oeste. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Pará, mais populosos, 

apresentam baixos percentuais de cobertura, o que reflete também em taxas de 

cobertura mais baixas quando se considera o conjunto da população (Figura 2).  

A implementação efetiva do programa vem contribuindo para a 

reorganização dos sistemas municipais de saúde. Muitos são os municípios, em 

diversas regiões do Brasil, que, frente à crise assistencial, vêm adotando modelos 

alternativos de saúde. Dentre esses modelos, o PSF vem crescendo de forma 

significativa, implementando experiências diferenciadas no país. 
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Figura 2 - Cobertura do Programa Saúde da Família relativa ao número de 

municípios e à população. Brasil, 2004. Fonte: SIAB. Adaptada de Roncalli22.

Até setembro de 2004, o PSF contava com mais de 20 mil equipes em todo 

o Brasil, espalhadas em 86,1% dos municípios, proporcionando uma cobertura de 

aproximadamente 39% da população. 

Observa-se que até esse período, o PSF era implementado com maior 

ênfase nos municípios de pequeno porte das regiões Norte e Nordeste.  Entretanto, 

em 2002 o governo federal deu início ao Projeto de Expansão e Consolidação do 

PSF (PROESF), uma iniciativa do Ministério da Saúde, com recursos do Banco 

Mundial (BIRD), visando estimular a implantação do PSF em municípios com mais 

de 100 mil habitantes. O PROESF está previsto para funcionar até o ano de 2009 e 

contempla gastos da ordem de US$ 550 milhões, sendo metade desses recursos 

assegurada pelo BIRD24.

No momento atual, de acordo com dados do Departamento da Atenção 

Básica do Ministério da Saúde, observamos uma cobertura populacional bastante 

significativa (Quadro1). 
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Quadro 1 - Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família 

(ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB) em atuação até dezembro de 2007. 

ACS ESF ESB

Total de Municípios 5,3 mil 5.125 4,3 mil 

População 107,0 milhões 87,7 milhões 77,0 milhões 

% Cobertura 56,8% 46,6% 40,9% 

No Prof./Equipe 211,0 mil 27.324 15,7 mil 

Fonte: Sistema de Informações da Atenção Básica (Brasil, 2007). 

Algumas experiências municipais vêm induzindo mudanças na atenção 

prestada, com alterações positivas nos processos de trabalho, nas estruturas 

institucionais e no perfil sanitário das comunidades assistidas4,18,25-31.

Estudos demonstram, como principais resultados dessas experiências: a 

ampliação do acesso da população aos serviços; a redução da mortalidade infantil e 

das internações hospitalares15,32; a maior adesão aos serviços por parte das 

gestantes, dos hipertensos e dos diabéticos; o aumento da cobertura assistencial; o 

estabelecimento de vínculo entre a equipe e a comunidade; além de um maior 

estímulo às parcerias e à promoção da intersetorialidade. 

Enfim, o processo de implementação do PSF no Brasil tem demonstrado 

uma evolução significativa, e, ao que parece, vem se consolidando como proposta 

instituinte capaz de induzir mudanças tanto nos elementos organizacionais do 

sistema como nas práticas assistenciais15,19.

2.1.2 Alguns dilemas enfrentados pelo Programa Saúde da Família no Brasil 

Falar minimamente sobre os dilemas atuais do PSF requer o resgate do 

significado político-institucional do SUS, como resultante histórico da Reforma 

Sanitária Brasileira, pois o PSF, foi anunciado como uma proposta estratégico-

operativa que busca dar corpo à inteligência sanitária representada pelo SUS. Ou 

seja, faz-se necessário compreender o que é continente e o que é conteúdo nessa 

relação, questão essa formulada e discutida por Gastão Wagner Campos33, quando 

referia que o dilema central do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) 
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se constituía em ser uma inteligência a procura de um corpo que lhe imprimisse 

capacidade real de movimento.

PSF traz em seu bojo especificidades, fazendo-se necessário que se 

perceba o princípio diferenciador desse modelo operativo, que carrega em sua raiz 

médica liberal, dentre outros, o princípio de um “clínico habilidoso”. Essa não é uma 

diferença grosseira.  A adoção das bases conceituais e operativas, advindas da 

medicina de família, no PSF, suscita uma grande polêmica no campo da saúde, 

justamente pelas tensões e contradições com as estratégias e conteúdos típicos da 

saúde pública (coletiva), que se tornaram hegemônicos a partir do MRSB34.

Na literatura e no discurso da Saúde Coletiva há, hoje, diferentes dimensões 

e concepções no tocante à estratégia Saúde da Família. Entre estas destacamos a 

de Aguiar35:

 “As diferentes dimensões da proposta do PSF aparecem nas 
percepções dos autores que, por um lado, argumentam 
favoravelmente no que concerne ao seu potencial de viabilizar a 
operacionalização da atenção primária em saúde referida pelos 
princípios do SUS e, por outro, apontam o risco da segmentação de 
clientela e da ‘focalização’, com retrocesso e limitação dos mesmos 
princípios, tendo em vista a orientação normativa das políticas 
públicas em tempos de crise fiscal, onde, no plano macroeconômico 
e político, doméstico e internacional, as questões sociais têm sido 
vulnerabilizadas e atreladas à estabilidade econômica e ao controle 
do déficit público”. 

Discutir sobre a proposta das estratégias “foquistas”, em pauta na agenda 

dos organismos internacionais, para os países periféricos é relevante na medida em 

que políticas assistenciais voltadas para grupos vulneráveis e com baixa tecnologia 

se coadunam com a lógica da eficiência, que vem sendo imposta para a consecução 

de políticas sociais nos países de economia dependente. Entretanto, os conceitos de 

universalidade e eqüidade podem adquirir formatos adequados em função da 

maneira como se considera o papel do Estado em uma sociedade desigual. 

Nesse sentido, direcionar as ações para setores da sociedade mais 

vulneráveis à saúde é certamente buscar estabelecer o princípio de eqüidade. 

Entretanto, há que se ter atenção para que não se estabeleça uma lógica 

racionalizadora na qual a contenção dos gastos possa regular o acesso aos 

serviços, em detrimento da implementação da eqüidade. 
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Barros36 faz referência ao dilema dos Estados de Bem-Estar, que, em 

função da crise econômica, aderem às políticas de focalização de maneira 

recorrente, compondo a pauta de discussões das reformas neoliberais. Nessa 

perspectiva, o estabelecimento de prioridades direciona-se para intervir no sentido 

de aliviar a pobreza. Entretanto, a autora ressalva: 

“A exigência de estabelecer prioridades não pode ser confundida 
com a negação do princípio da universalidade do direito, como 
imagem-objetivo para a sociedade, implícita na proposta de 
focalização. Assim, não se pode confundir e apoiar mecanismos de 
restrição de direitos (...) com base no argumento de que hoje o 
Estado não tem condição de oferecer tudo a todos. Há formas de 
resolver democraticamente o dilema (...) sem negar a possibilidade 
de uma ampliação futura das condições de exercício do direito” 36.

Para Paim37, vincularmos o PSF com as propostas de focalização do Banco 

Mundial, perdendo a possibilidade de articulação, traz o risco de 

 “Constatarmos que os esforços genuínos para a democratização da 
saúde, tais como o uso da epidemiologia no planejamento e na 
gestão e o desenvolvimento de Sistemas Locais de Saúde, como 
estratégias de reorientação de sistemas de saúde, sejam 
transformados em fundamentos e argumentos para o apartheid 
sanitário”. 

Esse autor expressa ainda, uma preocupação com o fato de o PSF estar se 

tornando a vedete do novo modelo assistencial do SUS.

O Ministério da Saúde24, em sua publicação “Abrindo a porta para a Dona 

Saúde entrar”, responde às críticas feitas ao PSF quando destaca “o que não é o 

Programa Saúde da Família”:

 “Não é ‘cesta básica’, que garante a todos só a atenção primária. 
Ao contrário, o PSF, ao resolver as questões de saúde da rede 
básica, vai diminuir o fluxo dos usuários para os níveis mais 
especializados ‘desafogando’ os hospitais. Assim racionaliza o uso 
dos recursos existentes, que, melhor utilizados, garantem o acesso 
de todos aos procedimentos mais complexos. Não se trata de 
economia de recursos, ‘de uma medicina de pobre para pobres’, 
com utilização de baixa tecnologia. É uma prática complexa, que 
requer novos campos de conhecimento, desenvolvimento de 
habilidades e mudança de atitudes”. 
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Viana e Dal Poz23 dizem que a dualidade focalização x universalismo não se 

caracteriza como problema, pois é possível “se ter práticas focalizadas dentro de 

uma política universal e não há necessariamente conflito entre focalização e 

universalização, isto é, os dois conceitos não precisam ser excludentes”. Partindo 

desse pressuposto, o PSF pode ser um instrumento de reorganização da política 

universal. 

As diferentes concepções a respeito de modelos assistenciais a serem 

adotados pelo SUS, particularmente em torno dos modelos de atenção primária e  

de promoção da saúde, vêm motivando dissensos e disputas no plano político-

ideológico, conforme destacado por alguns autores. 

“A avaliação crítica sobre o modelo experimentado de Atenção 
Primária à Saúde, por não conseguir romper com o modelo 
flexneriano, mantendo uma hegemonia de atenção médica, faz com 
que a perspectiva de municipalização tenha como característica a 
experimentação de um novo modelo, o da distritalização da saúde, 
consubstanciado no paradigma da promoção à saúde” 38.

Franco e Mehry39 destacam que a estratégia de atenção domiciliar – 

realizada pelo PSF – não se caracteriza como novidade dentro do Sistema Único de 

Saúde, ou seja, é possível desenvolver-se um modelo assistencial mantendo-se a 

idéia de uma rede básica e introduzindo-se a abordagem familiar como uma 

ferramenta desse modelo. 

Esses autores assinalam, ainda, que, 

“O PSF, ao não se dispor a atuar também na direção da clínica, age 
como linha auxiliar do modelo médico hegemônico, delimitando os 
terrenos de competição entre ele e a corporação médica; da saúde 
coletiva, cuidamos nós do PSF; da saúde individual, cuidam vocês, 
a corporação médica”40.

Podemos dizer que algumas incompreensões têm sido observadas a 

respeito do processo de implantação do PSF, Brasil afora, agravadas pela pouca 

experiência acumulada no país sobre o que deveria diferenciar essa nova maneira 
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de organizar os serviços de saúde e, particularmente, a atenção básica, sob esse 

princípio. Mendes41 refere que há, pelo menos, três modelos genéricos para a 

organização da atenção a saúde no SUS.  

O primeiro modelo teria por objetivo a reorganização de todo o Sistema de 

Saúde, com foco de atuação da esfera estadual na regulação do sistema e do papel 

que as políticas públicas deveriam continuar desempenhando na sociedade. Essa é 

uma concepção integradora do sistema. 

No segundo modelo, perpassa a concepção de que o objetivo seria apenas 

a implantação de programas marginais, para populações pobres, com poucos 

recursos, em regiões onde predomina a pobreza. Esta se traduz numa concepção 

“foquista”, fundada em uma visão de políticas compensatórias, que simplesmente 

perpetuam a pobreza – nesse caso, uma “pobreza incluída”, na medida em que 

acessa as “sobras” do sistema produtivo. 

Já o terceiro modelo visaria à reorganização da atenção básica, 

compreendida como porta de entrada do sistema (primeiro nível de atenção), 

catalisando a reorganização dos níveis mais complexos, ou seja, de maior 

densidade tecnológica. Essa concepção privilegia a organização hierárquica do 

sistema, embora alguns autores proponham a organização em rede, ao invés da 

organização clássica, em forma de pirâmide42,43.

Podemos dizer que o valor operativo imediato do terceiro modelo concorreu 

para que ele fosse absorvido dentro da lógica do PSF. Adotar a sigla PSF é útil 

porque existe um forte vínculo afetivo relacionado ao conceito de “família”. 

Entretanto, mesmo nesse modelo, o PSF deve ser visto como estratégia e não como 

programa direcionado para excluídos. Dessa forma, ele não deve ser considerado 

como uma versão contemporânea da medicina simplificada, tampouco da medicina 

familiar, de prestação de consultas “mais humanizadas”, mas com manutenção da 

lógica medicalizadora. O PSF deveria instituir o paradigma da produção social da 

saúde e abandonar a abordagem romântica do médico de família do passado, ou a 

abordagem maléfica de medicina de pobre para pobres.  

Faz-se necessário compreender que o SUS, do ponto de vista político, é um 

arranjo político, jurídico e organizativo da política de saúde vigente no Brasil, 

enquanto o PSF é uma estratégia para organização da atenção básica, na esfera 

pública, o que restringe significativamente o arco de alianças e confrontações a que 

o PSF deve submeter-se. Mesmo havendo a compreensão de que o PSF é uma 
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estratégia que, a partir da atenção básica, vá alterando todos os níveis mais 

complexos do sistema de saúde, isso ainda é uma possibilidade distante da 

realidade da maioria dos municípios brasileiros.  

Cabe destacar que, do ponto de vista ideológico e operacional, o SUS é 

uma proposição que busca reformar o aparelho de estado, na sua relação com a 

sociedade, na instauração do Estado dos Direitos Sociais – vide princípios do SUS. 

Essa se constitui numa reforma contra-hegemônica e, nos seus aspectos 

substantivos de luta política, ela não é encampada pela estratégia PSF, embora 

alguns advoguem a favor dessa potencialidade no PSF. Mas, ele concorre mesmo é 

para modificar o modelo biomédico, o que já é de bom tamanho, com ênfase na 

relação profissional-paciente ou equipe de saúde-famílias usuárias dos serviços 

(vide princípios do PSF) 44.

2.1.3  O Programa Saúde da Família no Rio Grande do Norte e em Natal

Pode-se dizer que o primeiro movimento realizado para a implantação de 

novos modelos de assistência, com enfoque na família, no Rio Grande do Norte, 

ocorreu na década de 80, com o Programa Médico da Família, implantado pala 

Secretaria Estadual de Saúde Pública no município de Natal. Esse programa tomou 

por base a experiência de Cuba, destacando-se como uma entre as primeiras 

experiências no Brasil45.

O programa tinha por objetivo superar a fragmentação das ações 

desenvolvidas e, ainda, a verticalização dos programas de atenção à saúde. 

Apresentava como princípios básicos: a adscrição da clientela, através de um 

número limitado de famílias sob a responsabilidade do mesmo profissional, médico; 

a constituição de uma equipe multiprofissional composta por médico, cirurgião-

dentista, farmacêutico-bioqímico, assistente social, enfermeiro e pessoal auxiliar; e 

também o controle social, por meio da participação dos conselhos comunitários dos 

bairros da cidade, através do exercício da co-administração dos serviços de saúde.  

Essa experiência, apesar de ter sido desenvolvida sob a forma de projeto 

piloto, constituiu-se em uma inovação na época, entretanto não foi bem-sucedida, 

pois o processo de trabalho da equipe ocorreu de forma segmentada, com 

centralização do poder médico, contribuindo para a fragmentação das ações. Outro 
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ponto de estrangulamento diz respeito às dificuldades no sistema de referência para 

média e alta complexidade e, ainda, a manutenção do modelo de atenção curativista 

e medicalizante15.

Dessa forma, o Programa Médico da Família foi implantado apenas em 

Natal e Mossoró, e restrito a algumas unidades de saúde, em alguns bairros; ou 

seja, em Natal foram contemplados o bairro das Rocas, Brasília Teimosa, Nova 

Natal, Gramoré, Redinha e Cidade Nova46.

Assim, o programa existiu como projeto piloto, não obtendo continuidade 

nas gestões subseqüentes da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte. 

No ano de 1996, foi implantado o PACS no Rio Grande do Norte e, em 

seguida, já em 1998, foi implantado o Programa Saúde da Família, iniciando pelos 

municípios de Macaíba e Natal. Hoje, o PSF é uma realidade em quase todos os 

municípios do estado, contando atualmente com 835 equipes e com uma cobertura 

populacional de aproximadamente 59,65%47.

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal foi criada em 1986, sob forte 

influência do ideário da Reforma Sanitária. Desde sua origem, vivenciou um conflito 

de mudança organizacional entre o modelo assistencial hegemônico e o vinculado a 

novas práticas sanitárias e gerenciais, pautado nos princípios do movimento 

sanitário.  

O município foi pioneiro em diferentes projetos de reorganização de serviços 

de saúde – o Programa Médico de Família, nos anos 80, e, mais tardiamente, o 

processo de distritalização – que contou com a colaboração técnica da Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS) e serviu de referência para a construção dos 

quatro distritos sanitários15.

A implantação do PSF no município ocorreu, de forma tímida, no ano de 

1998, ou seja, 11 equipes foram implantadas apenas no Distrito Sanitário Oeste. 

Essas equipes – consideradas equipes mínimas, contavam com um médico, um 

enfermeiro e cinco agentes comunitários de saúde. Em 1999, foram implantadas 

mais oito equipes, equivalendo a uma cobertura populacional de 8%, e permaneceu 

assim até 2001. Durante o ano de 2002, ocorreu um incremento significativo, visto 

que o gestor municipal vislumbrava como meta para o setor da saúde a expansão do 

programa. Entretanto, sabe-se que a política de incentivos do Ministério da Saúde 

contribuiu, sem dúvida, para que muitos gestores municipais aderissem ao 

programa. Desse modo, houve um incremento progressivo entre os anos de 2002 e 
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o de 2004, atingindo uma cobertura populacional acima de 46%, conforme pode ser 

observado através dos Quadros 2 e 3. 

Quadro 2. Percentual da população coberta pelo Programa Saúde da Família 

segundo ano de implantação – Natal/RN, até julho de 2004. 

Ano N0 de Equipes N0 de ACS 
População 

Coberta(%)

1998 11 56 4,7 

1999 19 96 7,9 

2000 19 96 8,1 

2001 19 96 8,0 

2002 57 294 24,0 

2003 72 369 29,7 

2004 101 525 46,1 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Natal, 2004. 

Nota: cálculo da população coberta baseado no parâmetro (3450 pessoas por 

equipe) definido no PROESF. 

Quadro 3. Distribuição das Equipes do Programa Saúde da Família por Distritos 

Sanitários no município de Natal - RN, 2004.

Distrito Sanitário N0 de Equipes Implantadas 

Distrito Sanitário Norte 59 

Distrito Sanitário Oeste 34 

Distrito Sanitário Leste 08 

Distrito Sanitário Sul - 

TOTAL 101 

 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Natal, 2004 

 Como pode ser observado através do Quadro 3, o Distrito Sanitário Sul, até 

o ano de 2004, não contava com nenhuma equipe implantada, enquanto  o Distrito 

Sanitário Norte possuía quase 59% das equipes do PSF em sua área. Cabe 
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ressaltar que esse é o maior distrito, em termos populacionais, sendo considerado 

também como um dos mais carentes. 

De acordo com o Departamento de Atenção Básica – PACS/PSF – da 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal, em 2007 estão implantadas 110 equipes de 

Saúde da Família; destas, 59 estão inseridas no Distrito Sanitário Norte, 40 no 

Distrito Sanitário Oeste, oito no Distrito Sanitário Leste e três no Distrito Sanitário 

Sul. Isso representa um percentual de 49,79 % de cobertura populacional para uma 

população estimada em 778.040 habitantes. 

2.2 Processo de trabalho versus processo do cuidado em saúde: uma 
construção psicossocial

Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos. 
    A vida inteira que podia ter sido e que não foi, 

    Tosse, tosse, tosse. 
    Mandou chamar o médico: 

    - Diga trinta e três. 
   - Trinta e três... Trinta e três... Trinta e três... 

      - Respire. 
   - O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo 

    e o pulmão direito infiltrado. 
   - Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 

   - Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 
      Pneumotórax 

Manuel Bandeira 

2.2.1  Proposições sobre o processo de trabalho 

Afirmar a centralidade do trabalho para o homem implica a consideração 

deste último como necessariamente ativo, produtivo, inserido no processo de criação 

e de expressão, quaisquer que sejam as formas conjunturais que o trabalho assuma 

e o sentido social a ele atribuído. O trabalho é uma forma de expressão do homem, 

pela qual ele se cria e se objetiva, na sua subjetividade. Contempla, portanto, o 

mundo dos homens na sua produção social, numa relação de unidade e luta com a 

natureza, transformando-a e sendo por ela transformados: 
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“[...] o trabalho é a necessidade natural e eterna de efetivar o 
intercâmbio material entre o homem e a natureza, e, portanto, de 
manter a vida humana”48 

Nesse processo de transformação, o trabalho tem um papel importante de 

humanização do homem, permitindo, como processo social, sua auto-realização, 

através do ato de se tornar consciente, o que “[...] pressupõe um conhecimento 

concreto, ainda que jamais perfeito, de determinadas finalidades e de determinados 

meios”49. O homem, como ser social, prefigura um dever-ser ou um ideal projetado 

no nível de sua consciência, determinado por finalidades sociais, remetendo, pois, a 

uma dimensão teleológica inerente a sua subjetividade. 

O trabalho é uma condição fundamental para a existência do homem como 

homem, porque lhe permite sua objetivação; é, portanto, central na práxis humana. É  

pela mediação do trabalho, como atividade de construção-expressão-transformação, 

que o homem, na sua cotidianidade, torna-se ser social, humanizado, diferenciando-

se de todas as formas não-humanas de existir. 

O trabalho, em sua forma mais simples, como processo, é aquele através 

de cuja objetivação são criados novos valores-de-uso, estes traduzidos por produtos 

destinados ao atendimento de necessidades de natureza diversa. Dessa forma, o 

trabalho se constitui em elemento necessário à mediação entre o homem e a 

natureza, sendo, portanto, comum a todas as formas de organização social. Assim, 

tem-se, por um lado, o homem com sua força física e espiritual (seu intelecto), 

realizando seu trabalho de forma ativa, e, de outro, o mundo material, a natureza, 

com seus recursos, um mundo passivo, à espera do homem para transformá-lo 

através de sua ação.  Tal ação tem no trabalho social o espaço privilegiado de sua 

construção e de sua expressão humana, sejam elas: materiais, intelectuais ou 

artísticas. Dessa forma, essa ação oportuniza a produção de instrumentos de 

trabalho, de relações, de necessidades sociais, configurando uma atividade criadora 

por excelência, através da qual o homem se objetiva e se transforma, ou seja, 

aprende e se educa50.

“O trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil [...]” é 

considerado fundamental para a “existência do homem”, independente de todas as 

“formas de sociedade” e mediador natural na relação “homem e natureza”, 
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expressão da vida humana, “de manter a vida humana”48. Nessa mesma linha de 

compreensão, o trabalho é para Lukács51, a “[...] única lei objetiva e ultra-universal do 

ser social, que é tão ‘eterna’ quanto o próprio ser social”. Nesse processo, o homem 

estabelece relações com o mundo natural e, através de sua ação, impulsiona e 

regula o intercâmbio dessas relações, dando aos elementos da natureza uma forma 

útil às necessidades humanas.  

O homem é, antes de tudo, um ser de necessidades. Estas são levadas em 

conta e aprofundadas, na proporção que suscitam e estimulam o ato social do 

trabalho. É através do trabalho que o homem vai sendo humanizado como ser 

social, o que supõe a configuração de sua atividade num espaço simbólico. Nessa 

perspectiva “[...] a necessidade é ao mesmo tempo atividade e relação, em si mesma 

complexa, com a natureza, com outros seres humanos, com objetos”52. Nessa relação, 

através do trabalho, o homem domina a natureza e, de forma gradual, dela se 

apropria por meio de ações criadoras, suscitadas pela necessidade. 

Dessa forma, os instrumentos de trabalho são criados, adaptados e 

transformados. O próprio trabalho torna-se uma necessidade que exige esforço, 

disciplina, planejamento, cooperação e estudo. Em tal dinamismo, no processo de 

trabalho vão sendo criados novas necessidades, instrumentos e formas de relação, 

construindo-se e reconstruindo-se, continuamente, os sentidos ou representações 

sociais dos objetos, o que acarreta mudanças nas próprias necessidades. 

Nessa configuração, a experiência concreta do trabalho articula valores, 

normas, símbolos, operações e desejos polarizados ao redor dessa atividade ou que 

remetem aos seus fins. Essa polarização é complexa, pois se opera e se concretiza 

num espaço social e num tempo historicamente determinados, circunscrevendo-se 

num jogo de interesses e necessidades que se antagonizam. O “estar no trabalho” 

pode ser, portanto, instrumento de ratificação das idéias, valores e formas de agir e 

de “estar no mundo”, determinado por interesses diversos daqueles que 

caracterizam as classes dos que realizam o trabalho53.

A experiência do trabalho vivida pelo homem retifica ou ratifica sua posição 

histórica e existencial, visto que, viabiliza possibilidades de desenvolver e exercer a 

criatividade e a criticidade. É um sujeito consciente que trabalha e, através desse 

trabalho, que se processa e se particulariza num contexto de relações sociais e 

históricas determinadas, criam-se e recriam-se formas de pensar e de viver, na sua 

singularidade, sua existência humana como trabalhador; uma das expressões da 
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atividade do homem no cotidiano da vida social. A própria consciência do ser que 

“vive do trabalho” origina-se como processo, nas relações estabelecidas no cotidiano 

da prática, através das contradições que continuamente se atualizam nas 

indagações, questões e desafios suscitados por esta última e nas respostas então 

formuladas. Com essa afirmação, defende-se a dimensão educativa inerente ao 

trabalho, uma vez que este, ao definir a inserção concreta do indivíduo numa 

totalidade social, possibilita-lhe, dialeticamente, a subjetivação, a objetivação e a 

historicização, no contexto de relações sociais50.

As reflexões sobre processos de trabalho e de estruturação de 

representações sociais suscitam questionamentos a respeito dos pontos de 

convergência, identificação ou diferença desses processos. Nesse sentido, 

entendemos que os dois processos se concretizam na dimensão histórico-social. Ou 

seja, são determinados socialmente, inserindo-se, dessa forma, num complexo de 

relações sociais contraditórias, polarizadas em diversos níveis. Dessa maneira, são 

apropriadas e internalizadas, nos planos objetivo e subjetivo, determinações 

correspondentes ao desenvolvimento dos homens, em suas relações sociais, a cada 

momento histórico.  

O trabalho, concretamente, só ocorre no interior das relações sociais e se 

constitui através da linguagem, que possibilita ao homem, através dos seus atos 

conscientes, designar coisas, dar sentido aos objetos e situações e estabelecer 

relações de unidade entre o meio natural (material-sensível) e o sóciocultural 

(espiritual-intelectual), usando, para isso, signos, símbolos e significados. Por meio 

desses atos, o homem transforma suas idéias e finalidades – previamente 

construídas na sua consciência – em produto objetivo, ocorrendo aí o que Lukács51

denomina “objetivação”. Esta, por sua vez, resulta em novos conhecimentos e novas 

habilidades, pelos quais o homem adquire novas possibilidades de realização em 

sua vida ativa50.

A objetivação é um processo ligado especificamente ao funcionamento do 

pensamento social. Opera por simplificação dos elementos da informação a respeito 

de um objeto, e constitui-se em um processo de apropriação do conhecimento, o 

qual  busca uma aproximação, que se efetiva dando concretude ao objeto através da 

figuração, de forma a estabelecer elos entre o percepto e o conceito, ou entre coisas 

e palavras. O que se observa é a operação de remodelar ou resumir os traços mais 

pregnantes de um objeto, de acordo com a lógica interna do grupo. Assim, o objeto 
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irá inscrever-se numa relação de coerência com aquilo que é consensual a um grupo 

e, por isso, comunicável. 

Há, então, uma seleção da informação dentro de um contexto mais geral e 

uma posterior esquematização, que possibilita organizar o núcleo figurativo. Este, 

por sua vez, segundo Guimelli, 

“se constitui de elementos que formam um conjunto coerente e 
imagético, que tornam concreto aquilo que era abstrato. Além disso, 
adquire o estatuto da evidência e do ‘ não-questionável’ e assim se 
integra no senso comum”54.

Em suma, a objetivação confere materialidade às idéias, às palavras e aos  

esquemas conceituais, formando o núcleo figurativo das representações sociais. 

O processo de objetivação não significa somente a transformação da 

realidade, mas é também transformação e exteriorização do homem, na sua 

individualidade, como produto de constante determinação histórica, impregnada de 

todas as influências do desenvolvimento social. Nesse sentido, os conhecimentos 

novos são obtidos tanto da realidade exterior como da individualidade do sujeito, em 

meio a cujo dinamismo as novas habilidades vão sendo descobertas e 

desenvolvidas. É nessa dinâmica que se pode afirmar que, ao transformar o real, o 

homem também é por ele transformado. De acordo com Marx48, o homem atuando 
“[...] sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria 

natureza. Desenvolve potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo 

das forças naturais”.

Considerando-se o complexo objetivação-subjetivação, no processo de 

trabalho, adquire papel relevante aquilo que os homens pensam sobre si, sobre o 

momento histórico-social em que estão inseridos, sobre a forma como suas idéias 

são objetivadas na sua individualidade. Essas idéias não podem ser encaradas 

como construções abstratas e isoladas, mas como articulações da realidade exterior 

das atividades e tarefas que os homens têm a desenvolver no cotidiano da vida 

social, no contexto de suas expectativas, desejos e necessidades acerca da vida. 

São envolvidas, portanto, nesse complexo, a objetividade e a subjetividade dos 

homens em suas relações sociais, concretizadas num processo único e genérico. 

Tais elementos são importantes, na medida em que o trabalho se constituiu em um 

fundamento ontológico na história do desenvolvimento do gênero humano “[...] com o 
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trabalho, portanto, dá-se ao mesmo tempo – ontologicamente – a possibilidade do seu 

desenvolvimento superior, do desenvolvimento dos homens que trabalham”49.

O trabalho, para o homem, não é conduzido apenas pela necessidade de 

realização profissional, de sobrevivência, de produção do novo ou como 

possibilidade de socialização. Mas, ganha impulso, sobretudo, pelo modo “como” 

essas necessidades são representadas pelo homem que trabalha. Essas 

representações  dependem das experiências, atividades e vivências do homem e 

das idéias hegemônicas que as orientam e fundamentam; dependem, 

fundamentalmente, de como o homem as subjetiva nas suas relações sociais, na 

sua memória, na sua consciência, nas suas emoções e sentimentos. 

Pode-se dizer que trabalho e representações sociais articulam-se num 

dinamismo de construção de sentidos através do qual os sujeitos se inscrevem e se 

definem sócio-historicamente. Tal construção marca suas condutas e comunicações, 

ao incorporar experiências, reconfigurar conhecimentos, buscando dar coerência ao 

fazer cotidiano dos sujeitos. Nesse espaço complexo se insere a importância de 

analisar o processo de produção do cuidado desenvolvido pelos profissionais do 

PSF, como construção de um saber-fazer específico e definido historicamente. 

2.2.2  Proposições sobre o processo do cuidado

2.2.2.1 O cuidado: interpretações filosóficas 

Iniciaremos a discussão do cuidadoVI resgatando uma antiga fábula de 

Higino, trazida por Martin Heidegger em “Ser e Tempo”, que trata da situação 

simultaneamente contingente e transcendente da condição humana55.

“Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de terra 
argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. 
Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. O Cuidado 

                                           
VI A compreensão de cuidado aqui proposta não se refere ao conjunto de recursos e medidas 
terapêuticas, tampouco aos procedimentos auxiliares que possibilitam efetivar a aplicação de uma 
terapêutica, mas, trata-se de um constructo filosófico, com o qual se quer designar, simultaneamente 
uma compreensão filosófica e uma atitude pratica frente ao sentido que as ações de saúde adquirem 
nas diversas situações em que se reclama uma ação terapêutica, ou seja, uma interação entre dois 
ou mais sujeitos, objetivando o alivio de um sofrimento ou a aquisição de um bem-estar, sempre 
mediada por saberes especificamente direcionados a essa finalidade55.
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pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom 
grado. Como Cuidado quis então dar seu nome ao que tinha dado 
forma, Júpiter proibiu e exigiu que fosse dado seu nome. Enquanto 
Cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a terra 
(tellus) querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um 
pedaço do seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como 
árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão, aparentemente 
eqüitativa; “Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na 
morte o espírito, e tu, terra, por teres dado o corpo, deves receber o 
corpo. Como, porém, foi o Cuidado quem primeiro o formou, ele 
deve pertencer ao Cuidado enquanto viver. Como, no entanto, sobre 
o nome há disputa, ele deve se chamar ‘homo’, pois foi feito de 
húmus (terra)” 55.

Nessa fábula o humano surge como criador e criatura da existência, numa 

construção constante, que tem como substrato a linguagem e como artesão o 

cuidado (sorge)VII. Em sua atividade permanente, o cuidado molda, a partir do 

mundo e contra a  dissolução nesse mundo, as diversas formas particulares da 

existência55.

Partindo de tal “alegoria”, Ayres56 destaca alguns aspectos relevantes para 

a discussão acerca do cuidado no âmbito da saúde, quais sejam: movimento, 

interação, identidade e alteridade, plasticidade, projeto, desejo, temporalidade, não-

causalidade e responsabilidade. 

“Movimento – esse é um dos primeiros elementos que percebemos 
na ‘alegoria’. O Cuidado move-se no leito do rio e é movendo-se que 
encontra a argila. Entretanto, ele não vai à busca da argila, nem a 
argila vai ao encontro dele. O interesse e a possibilidade de moldar 
uma forma humana brota do encontro com a argila no próprio 
movimento de atravessar o rio. Este movimento da ‘alegoria’ indica 
aspecto essencial na construção de nossas identidades de seres 
viventes, que é o caráter pragmático da nossa construção de 
identidades. Isto é, nossas identidades não são construções a priori, 
inscritas como um destino inexorável para nossas biografias no 
momento que  nascemos. Mas, esta identidade vai sendo construída 
na nossa vivência cotidiana, no próprio ato de viver, no nosso 
movimento pelo mundo.  

Interação – A alegoria é traspassada de interações. São as 
interações que produzem a sua trama. A interação do Cuidado com 
a argila, que a transforma em criatura; do Cuidado e sua criatura 
com Júpiter, o que possibilita transformar a criatura num ser vivente 
e, no mesmo ato, faz de Cuidado e Júpiter competidores, portadores 

                                           
VII Na tradução brasileira, da Editora Vozes, o termo ‘sorge’ é traduzido como cura, sinônimo de 
cuidado. Entretanto, evitamos aqui usar esse termo para não confundir com curar no sentido médico 
de eliminar a doença. 
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de projetos diferenciados para a criatura; interação da terra com os 
três, fazendo aumentar a disputa e fazendo com que se torne mais 
complexa a nomeação do ser vivente; por fim, Saturno, o senhor do 
tempo, interagindo com todos e designando o lugar de cada um. 

Identidade e alteridade – Um aspecto que chama a atenção entre 
as diversas interações é o fato de que as identidades existenciais só 
se estabelecem no ato mesmo dessas interações. O Cuidado se faz 
artesão em presença da argila, e por sua vez, a argila só é 
modelada por força do Cuidado. Do encontro do artesão com a 
argila nasce à criatura, que, sendo produto da existência do artesão 
e da argila, não é mais nem artesão nem argila. Assim, quando a 
criatura-molde ganha existência, apresenta-se o problema da falta 
do espírito, que acaba por resolver-se com Júpiter, que se faz 
origem do espírito vivente, dando a criatura a condição de um ser 
vivente, e fazendo da terra a origem do corpo de um ser vivente.O 
que vale dizer que a identidade de cada um se faz sempre na 
presença de seu outro. Enquanto que a alteridade de cada um se 
define sempre pela construção de uma identidade e vice-versa. 

Plasticidade – Dando sustentação a todo o movimento e a todas as 
identidades e alteridades criadas pelo movimento encontramos na 
alegoria a plasticidade da argila. Caso não fosse plástica a matéria 
da nossa existência, ou não sujeita à transformação, à moldagem, 
não haveria a existência. Pois não se teria concebido e criado o ser 
vivente, e também, porque não poderia haver a sua dissolução, a 
finitude, a permanente recriação. O Cuidado tem a possibilidade do 
ser vivente enquanto o mantenha vivo e sustente sua existência 
(matéria/forma/espírito) contra a dissolução.  

Projeto – A plasticidade da argila por si só não poderia colocar a 
trama da alegoria em movimento nem ter realizado seu papel de 
efetivar as interações e identidades se não fosse o potencial criador, 
a capacidade de conceber e elaborar projetos próprios ao Cuidado. 
Isso se dá pela capacidade que o Cuidado possui de antever na 
plasticidade da argila a possibilidade de lhe dar a forma humana, e 
pelo fato de interagir com a argila conferindo-lhe à sua plasticidade a 
forma antevista gerando, assim, o ser vivente. 

Desejo – Esse é um elemento fundamental na organização da 
trama da alegoria.   Nenhum dos personagens age de maneira 
completamente determinada. Cuidado cogita dar forma à argila que 
encontra, e cria uma forma. Pensando sobre o que criou resolve dar-
lhe um espírito. Então convida Júpiter para soprar-lhe o espírito. 
Júpiter prontamente gosta da idéia e o faz. Cuidado quis então dar 
nome à criatura, Júpiter por sua vez, proibiu e exigiu que fosse dado 
o seu nome. A Terra queria o mesmo. Ou seja, é do encontro 
desejante com as circunstâncias que se origina o ser vivente. É a 
partir de uma cogitação imponderável que brota o projeto, e é da 
efetivação do projeto que aparece a definição de soprar o espírito. E 
finalmente a intenção de nomear a existência não é senão a pura 
expressão de um livre e imponderável desejo de manifestação, de 
presença. Desejo esse, que flui das dimensões corpóreas e 
espirituais da nossa existência, e da nossa aspiração de dar um 
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sentido existencial a ambas e, gerando mútuos conflitos, 
resistências e convites entre o eu e o outro. 

Temporalidade – Tais aspirações - materiais e espirituais - são 
arbitradas por Saturno, senhor do tempo, confiando à habilidade 
artesã de um projeto de vida a tarefa de gerir a presença de cada 
uma no tornar-se existência. O Ser é (do) cuidado, mas será (do) 
cuidado apenas enquanto seguir sendo. Nessa perspectiva é 
sempre em função do devir da existência, no decorrer do fluxo do 
tempo, que faz sentido falar de Cuidado, sendo ele condição de 
possibilidade durante a existência. 

Não-causalidade – Que  estranho personagem, então, é o Cuidado! 
Ele não é o Ser, entretanto sem ele não há Ser; ele não é o espírito 
nem a matéria, mas sem ele a matéria não está para o espírito 
assim como o espírito não está para a matéria; ele é uma dádiva do 
tempo, mas o tempo deve a ele a sua existência. Estas dialéticas 
surgem da alegoria do Cuidado, indicando que não podemos 
explicar a existência nos termos de causa e efeito com que 
aprendemos a nos apropriar racionalmente certas dimensões dessa 
existência. Não  é possível produzirmos uma externalidade tal que 
nos permita estabelecer qualquer um dos personagem da alegoria 
como condição necessária e suficiente para a existência do outro, 
como também não é possível sequer pensar a identidade de 
qualquer um deles sem a presença de seu outro. Também não é 
possível pensar o que antecede e o que sucede, já que 
temporalidade só se manifesta como tal a partir da coexistência de 
todos. Nessa perspectiva o Cuidado necessita ser pensado como 
“compossibilidade” só sendo possível compreendê-lo como um 
“círculo hermenêutico”57, no qual cada parte só adquire sentido 
numa totalidade, e esta, por sua vez, tem seu sentido radicalmente 
dependente de cada uma de suas partes. 

Responsabilidade - Heidegger propõe o Cuidado como a categoria 
que mais expressivamente nos coloca no plano de imanência, sem 
começo nem fim, no qual o ser humano resulta de sua ocupação de 
si como resultado de si. Dessa forma colocada, a existência tem um 
sentido, embora com percurso não linear; tem uma causação. A qual 
pode ser entendida tanto no sentido da causação na ontologia 
existencial como o “tomar-se para si” que significa o sentido mais 
radical da idéia de responsabilizar-se. A responsabilidade adquire 
aqui o duplo e inseparável sentido de responder por si e responder 
para si58. Nessa linha de pensamento, cuidar não é só projetar, é um 
projetar responsabilizando-se; um projetar porque se responsabiliza.  
Assim, podemos entender porque Saturno concede ao Cuidado a 
posse de sua criatura  enquanto ele se responsabilizar por sua 
existência [...]”.

Cabe aqui destacar a clareza que temos a respeito do excesso de abstração 

de tal conceituação ontológico-existencial do cuidado. Entretanto, pretendemos 

discutir acerca do cuidado em saúde levando em consideração alguns aspectos e 

entendimentos abordados por Ayres56. Nesse sentido, este autor, chama a atenção 
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para que se aceite a ontologia existencial, e propõe uma abertura para ela, uma 

aproximação ao paradigma aí efetuado. A centralidade hermenêutica do elemento 

cuidado, no plano filosófico ora exposto e no plano aplicado a que se pretende 

chegar, não é mera coincidência: movimento, interação, identidade/alteridade, 

plasticidade, projeto, desejo, temporalidade, não-causalidade e responsabilidade são 

elementos que devem estar presentes na discussão do cuidado no âmbito das 

práticas de saúde56.

Foucault59 localiza mais ou menos no século II da Era Cristã, a emergência 

de uma “arte da existência” inteiramente nova, a qual chamou de “cuidado de si”. Ou 

seja, uma espécie de tecnologia advinda historicamente da experiência social, 

através de saberes e práticas voltados para a construção do lugar do eu e do outro 

numa teia complexa de interações, nas dimensões pública e privada. É nessa 

perspectiva que a categoria “cuidado de si” é definida, mostrando um movimento de 

construção, manutenção e transformação das identidades dos indivíduos, na 

civilização ocidental cristã, sendo compreendida por Foucault como “tecnologias do 

si”. Nesse processo, o conhecimento de si, imperativo de qualquer civilização que se 

possa conceber, passa a formular, nesse caso particular, questões do tipo: Que 

fazer de si mesmo? Que trabalho operar sobre si mesmo?60.

Esse autor60 afirma que a idéia de o homem ocupar-se consigo mesmo é 

antiga na cultura grega, estando presente, de acordo com Plutarco, já no ideal do 

cidadão espartano de treinamento físico e guerreiro, em detrimento do cultivo da 

terra. Ou na afirmação de Ciro, segundo Xenofonte, de que toda a glória decorrente 

dos grandes feitos de um homem de nada valia se fosse à custa do sacrifício do 

ocupar-se consigo mesmo. Foucault60 assegura, contudo, que, até então, este  

ocupar-se de si tinha a conotação de uma prerrogativa, ou mesmo de um privilégio, 

uma dádiva. Mostra então que é com o Sócrates do “Alcebíades”, ou da “Apologia”, 

que esse ocupar-se de si ganha forma de um “cuidado de si”, adquirindo 

gradativamente as dimensões e formas de uma verdadeira “cultura de si”. 

Por essa expressão é preciso entender que o princípio do “cuidado de si” 

adquiriu um alcance bem geral: o preceito segundo o qual convém ocupar-se 

consigo mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre numerosas 

doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de 

se comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos, em 

práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e 
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ensinadas; ele constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações 

interindividuais, a trocas e comunicações, e até mesmo a instituições; ele 

proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um saber59.

Para Heidegger55, o cuidado é a essência do ser humano, ou seja, o ser 

humano existe no mundo através do cuidado. Ele inclui a dimensão ontológica – é 

um modo de ser; sem ele deixa-se de ser humano. O ser humano é um ser que deve 

cuidar de si e dos outros.  

Noddings61 enfoca o cuidado através de relacionamentos que são de bases 

ética e ontológica. A autora afirma que cuidar é engajar-se em certos 

comportamentos que incorporem dimensões éticas. Dessa forma, ao focalizar 

comportamentos de cuidar através das interações humanas, ela conclui que os 

comportamentos de cuidar podem ter, e geralmente têm, conteúdo moral. Identifica 

também elementos essenciais nos relacionamentos de cuidar, quais sejam: 

reciprocidade, receptividade e conectividade, elementos mais encontrados no 

público feminino. 

A autora61 ainda distingue cuidado natural de cuidado ético. Ela diz que uma 

ação só pode ser considerada ética quando a pessoa é forçada a escolher para agir 

moralmente contra desejos naturais. O cuidado natural, por sua vez, é um modo de 

ser. É um sentimento natural, um comportamento universal, um comportamento que 

pode ser identificado, por exemplo, entre mãe e filho. É importante frisarmos que 

Noddings61, discute o cuidar sob uma perspectiva feminista, privilegiando os 

aspectos ético e moral, com ênfase na educação. 

Mayeroff62 entende que o cuidado ocorre essencialmente em função de 

outra pessoa, mas também de coisas ou idéias. Ele destaca que cuidar de outra 

pessoa, em  sentido ampliado é ajudá-la a crescer e a realizar-se. Postula que cuidar 

é a antítese de o indivíduo simplesmente usar outra pessoa para satisfazer as 

necessidades dele. O autor destaca também que o significado de cuidar não é 

gostar, desejar o bem, confortar e manter, ou simplesmente ter interesse no que 

acontece com a outra pessoa. E, ainda, que não se trata de um sentimento isolado 

ou relacionamento temporário, tampouco uma questão de querer cuidar de alguma 

pessoa em especial, eventualmente. Cuidado é um processo, um modo de se 

relacionar com alguém que envolve desenvolvimento e cresce em confiança mútua, 

provocando uma profunda e qualitativa transformação no relacionamento.  
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Para Mayeroff62, ao mesmo tempo em que alguém vê o outro ser como uma 

extensão de si, experiencia-o de forma independente e com necessidade de crescer. 

O autor fala ainda em devoção, o que significa, para ele, estar presente, “estar lá” no 

sentido de comprometimento. Apresenta alguns elementos essenciais para o 

cuidado, denominando-os de ingredientes do cuidar, quais sejam: 

“Conhecimento – para cuidar é preciso conhecer o outro ser. Isso 
inclui conhecer as necessidades desse ser, saber como responder a 
elas e saber seus poderes e limitações. 

Alternar ritmos – é o ir e vir, buscando respostas anteriores e 
vendo se dá resultado em situações presentes; é avaliar, modificar. 
É ativo, ou seja, eu modifico meu comportamento de forma a melhor 
ajudar o outro ser. É ver a coisa isolada e, depois, de forma 
conectada: como é, como foi, como deveria ser. 

Paciência – é dar tempo e permitir que o outro se encontre, de 
acordo com seu tempo. Paciência não é esperar passivamente que 
alguma coisa aconteça, mas sim é um tipo de participação com o 
outro, para descobrir o outro e a si mesmo, dar-se a chance (a si 
próprio) de cuidar. 

Honestidade – ser honesto consigo mesmo. Ver o outro como ele é, 
não como se gostaria que fosse ou como se pensa que deveria ser. 
É respeitar o outro mesmo vendo coisas desagradáveis.  

Confiança – confiar no crescimento do outro no ritmo e na forma 
próprios dele. Confiar nas decisões do outro ser. Superproteger é 
não confiar; ao contrário, confiar é deixar o outro ser e permitir sua 
independência. Confiar é também ter confiança na capacidade de si 
próprio  para cuidar e para aprender com os enganos. 

Humildade – engloba aprendizagem contínua de saber que  sempre 
há algo para aprender e aprender, com o outro também, é ser 
transparente. É ser cônscio de suas limitações assim como de seus 
poderes, orgulhar-se de seus feitos, realizações, mas com 
humildade, sem pretensão, não demonstrando triunfo sobre os 
outros. 

Esperança – é uma expressão da plenitude do pensante; um 
presente vivido com o sentido do possível. Não é simplesmente 
esperança para o outro, mas para a realização do outro através do  
cuidado que se dedica a ele. 

Coragem - é abraçar o desconhecido. A coragem é informada pelo 
insight de experiências passadas e devendo-se estar aberta e 
sensível para o presente” 62.
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Mayeroff62 refere, ainda, que o cuidado não é necessariamente recíproco. 

Isto é, as coisas não respondem da forma como respondemos a elas. Exemplos 

disso podem ser o fato de a criança não ser capaz de cuidar dos pais, enquanto o 

oposto acontece, e também certos pacientes em terapia ou outras situações 

debilitantes.Visto por esse prisma, o cuidado não é um negócio, isto é, uma troca de 

favores -  eu cuido de você e você cuida de mim. 

O teólogo Leonardo Boff63 afirma que o cuidar é mais que um ato “é uma 

atitude”. Representa uma “atitude” de ocupação, de preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Para ele, 

“[...] o cuidado como modo-de-ser perpassa toda existência humana 
e possui ressonância em diversas atitudes importantes. Através 
dele, as dimensões de céu (transcendência) e as dimensões de 
terra (imanência) buscam seu equilíbrio e co-existencia”63.

As dimensões privilegiadas por Boff63 são o amar como fenômeno biológico, 

a justa medida, a ternura, a carícia, a cordialidade, a confiabilidade e a compaixão. 

O autor63 diz, ainda, que o cuidado é a “raiz primeira do ser humano”,  

constituindo-se em um “fenômeno ontológico existencial básico”, que marca a 

identidade mais profunda do ser humano. Nesse caminho, pode-se dizer que, se o 

ser humano quiser ser fiel a essa identidade, faz-se necessário instituir o cuidado em 

todos os seus projetos e afazeres - cuidado, nessa perspectiva, compreendido como 

zelo, atenção, solicitude, desvelo, bom tratamento. O cuidado emerge quando o 

outro ganha importância para nós. Para Boff63, esse cuidado se concretiza em 

diferentes dimensões, ou seja, “o cuidado com o nosso planeta; o cuidado com o outro; o 

cuidado com o nosso corpo”.

O cuidado com o planeta, com a Terra – nossa casa comum – afetada por 

diversos problemas, entre eles a devastação dos recursos naturais de forma 

predatória, a contaminação das águas, do solo e do ar. Há, ainda, demasiada 

violência, sofrimento, pobreza e iniqüidades sociais no mundo atual. Urge a 

mudança de rumo. É preciso proteger e restaurar a biodiversidade e adotar um 

modo de vida sustentável, substituindo os padrões perdulários de produção e 

consumo, eliminando a concentração fundiária e favorecendo o acesso a terra. 

O cuidado com o outro permiti uma abertura, como ação preventiva, 

contra a apatia e a indiferença, estabelecendo o respeito a sua dignidade e a sua 
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consciência, com a afirmação de uma responsabilidade solidária. Cabe aqui 

ressaltar o cuidado com o outro que a sociedade teima em excluir: o portador de 

doenças “amaldiçoadas”, “velhos”, “loucos”. A respeito disso, o historiador francês 

Georges Duby64 destaca: 

 “Na Idade Média não se enclausuravam os loucos. Como nos 
países islâmicos, estava a idéia de que o louco é o homem de Deus, 
um ser que participa, por algum viés, do conhecimento das coisas 
invisíveis. É preciso, portanto, respeitá-lo sem o isolar. Acrescento, 
enfim, que tampouco os idosos eram encarcerados para morrer em 
asilos como hoje. As pessoas terminavam sua vida no interior do 
grupo, no seio da família. Elas não eram afastadas, como em nossa 
sociedade, para ir morrer longe do olhar dos outros” 64.

Hoje, a linguagem para definir a morte, no campo da saúde, é o óbito, e o 

homem “morre”, cada vez mais freqüentemente nos hospitais – mesmo que esteja 

“desenganado” –, dentro das unidades de terapia intensiva (UTIs), sem possibilidade 

de visitas, longe do carinho e do apoio da família. Até mesmo os funerais são 

realizados de forma “asséptica” distante das residências dos mortos, nos centros de 

velório.

O cuidado com os outros é fundamentalmente importante no âmbito da 

saúde. Como compreender a doença sem compreender a pessoa enferma? Essas 

são duas questões que não se podem separar. Impõe-se ao profissional de saúde 

um grande cuidado para com o outro, que vive, em função de sua enfermidade, com 

imensa vulnerabilidade, requerendo respeito e atenção. O profissional de saúde que 

exerce atividades nesse campo deve ter a capacidade de escuta e a sensibilidade 

para decifrar os ruídos e captar os “sofrimentos” daqueles envolvidos pela doença 

física; deve ser alguém que consiga ser ponto de referência e apoio tanto para o 

enfermo quanto para a família deste.

Assim, esse profissional deve atentar para o fato de que a grande maioria 

dos transtornos psicológicos atendidos por médicos ou outros profissionais da área 

são de caráter existencial: advindos das relações humanas ou suscitados por 

experiências dolorosas que provocam uma “crise de plausibilidade” no seu mundo: 

conflito familiar, solidão, divórcio, separação, desemprego, violência, entre outros. 

Nesse sentido, se o profissional de saúde não consegue identificar a angústia 



42

espiritual subjacente, acaba dificultando a cura da enfermidade física e, muitas 

vezes, prescrevendo uma medicação desnecessária. O profissional deve 

estabelecer uma preocupação que vá além do empírico, ou das “partes” que 

sinalizam uma enfermidade, tentando compreender o todo com suas conexões e 

complexidade, compreender, por exemplo, a “solidão moral” que pode estar 

ancorada em uma “disfunção física”65.

Nessa direção, esse profissional deve ser alguém com capacidade para 

“interpretar”, compreender os pensamentos, sentimentos e sensações do outro com 

quem estabelece uma relação dialógica em que se concretize uma reciprocidade e 

em que o outro possa perceber esse profissional, igualmente, como ser humano. Um 

ponto-chave para a relação terapêutica é o autoconhecimento por parte do cuidador. 

A medicina de família rompe com o entendimento tradicional de que o profissional de 

saúde deve manter uma “objetividade distante”. Os profissionais que atuam nesse 

campo não podem deixar de estabelecer “relações”. Não se pode esquecer que as 

pessoas são também curadas por amor – aqui traduzido por acolhimento, escuta, 

partilha, confiança; mas igualmente fé, esperança e carinho recíprocos. 

É importante, por exemplo, a sensibilidade do profissional quando se depara 

com a difícil tarefa de comunicar notícias duras e que trazem sofrimento a seus 

pacientes. É nesse momento que ele revela também quem é. Nesse sentido, o 

Programa Saúde da Família deve apontar para o caminho da hospitalidade, ou seja, 

a capacidade de estar junto e apoiar aquele que sofre, ajudar a manter o seu mundo 

em pé.  É importante direcionar esforços para evitar que sentimentos incômodos ou 

dolorosos fiquem reprimidos. 

 Diante de um grande sofrimento, com, por exemplo, a perda de um familiar, 

seja por morte violenta ou qualquer outro tipo de morte, é fundamental que o ser que 

“sofre pela perda” possa desabafar, “gritando palavras de dor”, pois, quando essa 

dor não se expressa, “envenena o coração e o rompe”. Um fato real ocorrido durante 

um atendimento, por nós realizado em uma unidade do PSF, em Natal, vem à 

memória – a história do senhor Antônio. O senhor Antônio chegou à unidade para 

realizar uma consulta aparentando grande angústia e sofrimento. Após o 

acolhimento, dedicamo-nos à escuta, para tentar compreender em que consistia a 

necessidade daquele senhor. Dialogamos por aproximadamente 40 minutos e, 

sentindo-se à vontade, ele chorou e discorreu emocionado sobre “a sua dor e o seu 

sofrimento” pela morte da  esposa. Ao final do nosso encontro, sentiu-se mais 
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aliviado, pediu-nos desculpas pelo tempo despendido no nosso colóquio e 

verbalizou: 

 “Sabe, doutora, se a gente não desabafa... e guarda essa dor pra 
dentro da gente... a gente adoece. Quando eu falo da minha dor, 
quando eu choro pela morte da minha esposa... desabafo... eu fico 
mais aliviado” (Sr. Antônio, usuário do PSF da Guarita-Natal)  

A verdade é que não se podem dar más notícias e ir embora ou ouvir-se o 

relato de um sofrimento, de uma aflição, com pouca atenção ou desinteresse. Faz-se 

necessário dedicar um tempo para o outro, ficar junto, ter compaixão, garantir-lhe o 

apoio de que necessita. Assim, toda notícia ruim deve vir acompanhada de uma 

relação contínua de apoio.

O cuidado com o nosso corpo na saúde e na doença, ou seja, o cuidado

com a corporeidade, entendida como a totalidade do ser humano, que não se divide 

em partes. Esse ser humano, em sua forma integral, viva e orgânica, é marcado pela 

fragilidade e a impermanência. A vida corporal é mortal. Começa-se a morrer desde 

o momento do nascimento, pois a vida vai gradativamente perdendo o seu “capital 

energético”, deparando inexoravelmente com a doença e a morte. Somos capazes 

de entender de forma diversa a saúde quando aceitamos a mortalidade da vida. 

Entretanto a doença não significa um ponto final; ela remete à saúde, à vida. 

Ficar curado é reintegrar novamente a corporeidade nos níveis pessoal, social e 

fundamental. É retomar o sentido supremo da existência e do universo. 

A Organização Mundial de Saúde define saúde como um “estado de bem-

estar total, corporal, espiritual e social”. Será que existe realmente esse estado de 

bem-estar total? Falta realismo nessa definição, visto que o ser humano, durante 

toda a sua existência, convive com a dor, a doença e a morte. Dessa forma, a saúde 

deve ser compreendida como um processo, uma busca permanente de equilíbrio 

dinâmico e dialético de todos os fatores que compõem a vida humana. Nessa 

perspectiva, Boff63 sublinha que a saúde não constitui “um estado” ou um “ato 

existencial”, mas uma “atitude face às várias situações, que podem ser doentias ou 

sãs”.  

“Ser saudável significa realizar um sentido de vida que englobe a 
saúde, a doença e a morte. Alguém pode estar mortalmente doente 
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e ser saudável porque com esta situação de morte cresce, se 
humaniza e sabe dar sentido àquilo que padece”63.

Enfim, ter saúde é também saber acolher, vivenciar, enfrentar e amar a vida 

em sua dinâmica processual, da forma precisa como ela se apresenta a nós. O

cuidado com a totalidade do ser humano deve observar também a sua dimensão 

espiritual. O ser humano é alguém que precisa cultivar os seus sonhos e manter 

acesas as suas utopias.  

2.2.2.2  As Relações de Cuidado

Para Waldow66, o cuidado humano, em sua integralidade, está composto 

pelas dimensões do eu/self, do outro e do cosmos, formando o que se pode 

denominar de cuidado pessoal e cuidado social, ou seja, a dimensão sujeito-sujeito, 

que se apresenta de duas formas: sujeito-self e sujeito-outro  

Essa autora diz que as relações de cuidar, no âmbito pessoal, ou privado, 

incluem as relações genuínas de cuidar ou de cuidado natural. Caracterizam-se por 

relacionamentos mais íntimos e que, em geral abrangem relações de cuidado

(interesse, carinho, amor, atenção) com a família e com os amigos. O cuidado

relativo à dimensão sujeito/self corresponde ao cuidar de si. Esse cuidar de si inclui 

o conhecimento de si próprio, de suas potencialidades, necessidades e limitações. 

Tal conhecimento possibilita uma maior confiança em si, favorecendo a auto-estima. 

Compreende, ainda, o cuidar da saúde, do intelecto, do espírito, do lazer, entre 

outros. Esse cuidar de si pode incluir a expressão de comportamentos de cuidado

(solidariedade, compaixão, amor); estilos de vida que contemplem alimentação 

adequada, exercício físico, meditação, práticas de relaxamento, desenvolvimento de 

dons artísticos, pintura, dança, jardinagem; exames médicos periódicos, isto é, uma 

infinidade de atividades. Desse modo, o cuidado passa a ser projecional, ou seja, 

reflete-se no ambiente. 

As relações sociais ou públicas compreendem aquelas dirigidas a pessoas 

com as quais não se tem nenhum vínculo de parentesco ou afetivos, mas em que 

ficam evidentes o respeito, a solidariedade, a consideração, etc. Uma variante 

dessas relações corresponde às relações de cuidado profissional – entre o sujeito 
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que necessita de cuidado e o sujeito que tem, legalmente, a obrigação moral de 

cuidar, requerendo um comportamento responsável e a aplicação de conhecimentos 

e habilidades.  

As relações de cuidado não devem ser entendidas como comportamentos 

de cuidar, mas como um compartilhamento entre os envolvidos – de confiança, 

consideração, interesse, respeito, atenção, etc., – e criando-se um verdadeiro clima 

de cuidado, no qual as pessoas se sentem bem, reconhecidas, aceitas e conseguem  

expressar-se de forma autêntica,  havendo preocupação de uma com as outras, no 

intuito de trocarem idéias, atualizarem informações, oferecendo-se apoio e ajuda, 

com responsabilidade e comprometimento com a manutenção do cuidado. 

Entretanto, é bem mais comum encontrarem-se ambiente de não-cuidado, 

caracterizados por relações de inveja, competição, hostilidade, onde as pessoas não 

têm o hábito de ajudarem uma às outras, mas, ao contrário, às vezes, até 

prejudicam, impedindo o crescimento ou dispensando tratamento pouco 

recomendado. 

No âmbito da saúde, essa realidade não é muito diferente. Cotidianamente, 

pode-se observar, nos estabelecimentos de saúde, tratamento hostil, impessoal e 

desumanizado entre profissionais e usuários, e entre os próprios profissionais, 

gerando ambientes de não-cuidado.

E o que significa estar doente? Ser paciente? Ser cuidado? Inicialmente há 

que se entender que o paciente, o doente, vivencia uma situação singular e anormal, 

isto é, uma situação diferente, na qual ele está debilitado, doente ou na ameaça de 

estar doente, e isso significa facticidade. E ser ou estar doente faz o indivíduo  

defrontar-se com a possibilidade de morrer. É um voltar-se sobre si mesmo. Ele 

pode aceitar a doença, familiarizando-se com ela, e conformando-se com ela ou 

pode rebelar-se, não aceitar, tornando-se agressivo, solitário, fragilizado, pois tem 

medo, e o medo pode ser ainda maior quando não se sabe ao certo o tipo de 

ameaça ou perigo a que se está exposto e quanto se sente impotente para combatê-

la.

Olivieri67 diz que a doença é uma agressão, e o “eu agora” do paciente é um 

eu que ele rejeita, tornando-se desesperado. Para fugir do desespero, “o doente 

opta por perder ou restringir a sua liberdade, modifica os seus hábitos de vida, adota 

o controle do hospital, sujeitando-se internamente a outro ser que o comanda – o 

seu médico”. Refletindo sob essa perspectiva, o ser cuidado está em crise, não está 
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satisfeito com o que ocorre –; sua condição de dependência –; está sem controle 

sobre o que está vivenciando e está por vir; está angustiado, por estar longe da sua 

casa, da sua família, dos amigos, do lazer, do trabalho, etc. Sente-se fragilizado, 

sem liberdade, com medo da incapacidade, da dor, e por vezes, da morte. É nesse 

momento que o ser cuidado precisa de apoio, de confiança, de compreensão por 

parte da família, e, particularmente, por parte do profissional que o esta 

acompanhando.   

O profissional precisa estar atento e sensível para compreender e captar os 

sentimentos do ser que necessita de cuidado. Muitas vezes, apesar da delicadeza e 

do interesse pelo estado de saúde do paciente, o profissional não consegue ouvir o 

que o paciente verbaliza no consultório a respeito, por exemplo, de seus medos. 

Entretanto, profissionais que são orientados dentro de uma linha de cuidado

aprendem a conhecer melhor seus pacientes, prestando atenção a seus relatos, 

vendo-os como pessoas inteiras e não apenas como conjuntos de sinais e sintomas 

ou como  patologias. Sinais e sintomas estes, freqüentemente, de origem emocional. 

Olivieri67 , em seu estudo, buscou compreender as vivências do “ser-doente”

e concluiu que “[...] o tratamento pode ser impessoal (tratamento de determinada afecção, 

porém o cuidado com o ser doente é obrigatoriamente pessoal e empático; deve interpretar 

o ser”. O paciente coloca muitas esperanças na equipe de saúde, particularmente no 

médico, pois o percebe como aquele que pode possibilitar o seu restabelecimento. 

Dessa forma, o profissional da medicina precisa entender que o ser doente anseia 

sair da situação que está vivenciando naquele momento. 

As relações estabelecidas entre médicos e pacientes, às vezes, são 

reduzidas ou quase nulas. Em determinados serviços hospitalares, majoritariamente 

nos hospitais-escola, os chamados médicos titulares nem sempre mantêm contato 

direto com os pacientes; essa tarefa fica sob a responsabilidade dos residentes, 

internos ou estagiários de medicina, que, sob suas orientações, realizam os 

procedimentos junto aos pacientes. 

Na literatura, há referencia ao autoritarismo e ao abuso do poder médico, 

que hoje já é bastante questionado, assim como determinadas atitudes 

apresentadas por parte desse profissional. 

Lovell68 traz documentários sobre o poder e o abuso da profissão médica, 

principalmente em relação às mulheres. As razões para isso estão centradas no 

patriarcalismo, que predominou durante décadas, relegando a mulher a um plano de 
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inferioridade. Os médicos são endeusados e temidos, porém a literatura que 

testemunha esse lado desagradável, mas bastante familiar ao cotidiano médico, é 

pobre. Felizmente, no momento atual, vem se tornado cada vez mais usual a 

população delatar os maus-tratos sofridos e a má prática por parte dos profissionais 

de saúde.   

Os problemas de saúde, portanto, são complexos e, diante de tal 

complexidade, os profissionais de saúde nem sempre conseguem “curar” o 

adoecimento e o sofrimento dos usuários. No entanto, a atitude de cuidar do outro, 

incluindo a compaixão, a solidariedade e o apoio mútuo, pode contribuir para aliviar 

o impacto do adoecimento e o sofrimento, ajudando os sujeitos a construírem novas 

perspectivas para enfrentarem seus problemas cotidianos. 69

Enfim, o cuidado é convidativo, no tocante a percebê-lo em sua dimensão 

de vida, no contexto psicossocial de maneira que possamos descrevê-lo na sua 

profundidade, mas principalmente, a sua representação para os sujeitos, no modo 

de senti-lo, de compreendê-lo, de desempenhá-lo, e efetivá-lo, seja individual, seja 

coletivamente.   

2.2.2.3  O Modo Hegemônico de Produção do Cuidado

Na sociedade atual, quando alguém apresenta algum problema de saúde e 

não consegue resolvê-lo com seus próprios conhecimentos, recorre imediatamente 

ao médico, em busca de solução.Os profissionais de saúde, em particular os 

médicos, são reconhecidos como capazes de julgar um determinado problema de 

saúde, identificar alguma “doença” e propor medidas de tratamento, buscando 

intervir sobre o problema que limita o modo de viver de um indivíduo e, assim, 

restabelecer a “saúde”. A eles se atribui autoridade para decidir sobre o que é 

normal e o que é patológico. 

São muitos os motivos que explicam o poder e a influência desses 

profissionais na sociedade. Entre outros, pode-se destacar que o saber produzido 

pela medicina, ao longo da história, desenvolveu um conhecimento progressivo do 

corpo e das enfermidades e produziu intervenções eficazes para controlar os 

agravos e danos à saúde, aliviar a dor e prolongar a vida.
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A partir do desenvolvimento da biologia, da microbiologia e da descoberta 

dos microorganismos causadores de doenças, a medicina ganhou grande impulso e 

se estruturou como prática científica. Assim, o Relatório Flexner, constituído no ano 

de 1910, imprimiu uma série de alterações nas escolas médicas, para a formação de 

profissionais dentro dos “referenciais científicos”, determinando grande estímulo à 

especialização e às atividades de pesquisa, com vistas ao conhecimento das 

doenças no corpo dos indivíduos e intervenções para a reabilitação destes2.

Nessa perspectiva, a prática médica foi identificada com a prática científica, 

e os médicos tornaram-se os detentores de um saber que pode ser verificado 

“cientificamente”. Assim, esses profissionais tiveram seu poder fortalecido na 

sociedade, ocorrendo uma desqualificação dos outros saberes e práticas curadoras 

tradicionais, como a medicina chinesa, a homeopatia, o saber popular, entre outros, 

identificados como “não-científicos” e, por isso, ineficazes70
.

De acordo com Foucault71, a medicina, nas sociedades capitalistas, tornou-

se uma medicina social, isto é, sob o capitalismo ampliou-se a esfera de cognição e 

intervenção normativa dos saberes e fazeres da saúde no campo das relações 

sociais. Esse processo não dá indicações de ter afetado significativamente o caráter 

individual-universalista do cuidado de si, particularmente no tocante às ações de 

assistência médica. O próprio Foucault diz que é sobre o corpo dos indivíduos que 

as tecnologias do social são aplicadas, disciplinando-os, regulando-os e tornando-os 

força produtiva. 

 Nessa linha de raciocínio, Ayres72 diz também que, quando pensamos 

especificamente nas tecnologias mais imediatamente aplicadas aos coletivos 

humanos, organizados em torno da higiene, vemos o mesmo repetir-se. Ainda que 

tenham experimentado um momento mais caracteristicamente coletivo, público e 

politicamente consensual, de conhecimento e intervenção normativos na saúde, a 

higiene pública e a higiene social cederam lugar rapidamente a uma higiene 

centrada na tradução cientificista e individualmente centrada das tecnologias de 

cuidado em saúde. Com efeito, desde meados do século XIX a racionalidade 

estritamente científica vem predominando na saúde pública, orientando-a de forma 

normativa e definindo estratégias progressivas para uma gestão individual dos riscos 

à integralidade e ao desempenho funcional do corpo. 

O desenvolvimento da “medicina científica” contou com grande contribuição 

da economia. Sua capacidade de recuperar e manter o funcionamento do corpo dos 
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trabalhadores – excluindo a determinação social da doença – contribuiu para 

diminuir as tensões sociais e para garantir as relações capitalistas. Nesse sentido, 

os interesses econômicos e as necessidades de acúmulo de capital estimularam um 

“modelo de assistência à saúde” com base no consumo de consultas médicas, 

procedimentos, medicamentos e exames laboratoriais exagerados e na oferta de 

uma atenção especializada e hospitalar. 

Todo esse processo de desenvolvimento resultou numa crescente 

“medicalização” da sociedade, isto é, o “saber cientificista da medicina” passou a 

exercer o poder de influenciar e regular a vida em sociedade. Isso pode ser 

percebido através do saber normatizado e normatizador presente no cotidiano da 

vida das pessoas, ou seja, na alimentação, no lazer, nas relações, e também pelo 

elevado número de tensões psicológicas e sociais que se expressam como 

problemas para a medicina, manifestos como “doenças” que demandam por 

atendimento nos serviços de saúde73.

Tal situação é observada na cotidianidade dos serviços de saúde e das 

notícias de jornal e revistas em todo o país. Este fragmento de notícia publicado pela 

imprensa escrita ilustra bem essa questão.   

“Dependentes e compulsivos se disseminam na sociedade” 

“Sexo, comida, exercício e compras, entre outras atividades tidas 
como normais e rotineiras, vêm se transformando na principal causa 
de preocupação de pessoas que se consideram “viciadas” em 
algumas delas.Para psiquiatras, psicanalistas e antropólogos 
ouvidos pela Folha, mudanças sociais nas últimas décadas e o 
próprio avanço da medicina ajudam a explicar o fenômeno. 
Estaríamos vivendo uma nova era, na qual o que tradicionalmente 
se chama de “vício” ganhou maior amplitude, novos diagnósticos e 
passou a despertar crescente interesse de terapeutas, da indústria 
farmacêutica, da sociedade e também de governos. “Vício” é uma 
palavra em geral evitada pelos especialistas, por sua conotação 
moral negativa. Eles preferem o termo “dependência”, quando se 
trata de drogas, e “compulsão”, para designar distúrbios como a 
irrefreada e repetida “vontade” de fazer compras ou de praticar sexo 
[...] (Folha de São Paulo)74.

O modo hegemônico de produção do cuidado pode ser detectado ao lançar-

se um olhar atento para o momento do encontro entre o profissional de saúde e o 

paciente. Há, de um lado, um ser humano – com sua história de vida, sua cultura, 
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concepções, saberes, valores, condição social e desejos singulares – buscando 

alívio para a sua dor e o seu sofrimento e, de outro lado, um ser humano – também 

com sua história de vida, condição social, cultura, concepções, sentimentos, valores 

e desejos singulares – portador de um conhecimento técnico que pode intervir nesse 

sofrimento e nessa dor. No encontro dessas duas pessoas, é que ocorre o trabalho 

em saúde. 

O encontro clínico é o momento fundamental para se identificar a 

singularidade que o processo de adoecimento adquire para quem demanda atenção, 

assim como as linhas de força que o estão determinando, de maneira a poder 

pensar-se em estratégias de intervenção que possam mudar esse processo. É o 

“momento do dizer”, em que usuário e profissional se apresentam com suas 

características e visões de mundo em que gestos e falas fazem parte de uma 

complexa comunicação. 

Dessa maneira, captar as necessidades singulares de saúde nesse 

momento exige do profissional abertura para inclinar-se para o usuário, para a 

escuta, para o estabelecimento de vínculo, de laços de confiança. Faz-se necessário 

acolher o outro, oferecer espaço para a fala e para o diálogo. 

Contudo, costumeiramente observam-se usuários retornarem de uma 

consulta relatando que não conseguiram interagir com o profissional que os assistiu, 

não conseguiram nem mesmo falar sobre o seu problema de saúde e dizer das suas 

preocupações, medos e dúvidas. Referem que o atendimento ocorreu de forma 

muito rápida, que o médico não os examinou, de modo que eles permaneceram 

inseguros, desinformados e desprotegidos com a atenção que lhes foi dispensada.  

O paciente busca por cuidado, porém o profissional está voltado para, a 

partir da queixa, diagnosticar e tratar uma doença. Tal procedimento é ancorado no 

modelo de pensamento predominante, orientado por uma “racionalidade científica”, 

que considera que a “verdade” sobre as doenças está na alteração dos tecidos, na 

alteração da anatomia e funcionamento dos órgãos do corpo. Nesse sentido, a 

prática em saúde, particularmente a prática médica, estrutura-se para identificar e 

eliminar as lesões do corpo “doente” e, por pretender ser científica, busca a 

objetividade, a precisão e a exatidão9.

Tal racionalidade tende a fazer que a relação dos profissionais seja com a 

“doença”, e não com o doente, ou seja, com o ser humano que está à sua frente. 

Assim, pode-se dizer que, nesse contexto, o indivíduo “doente” é considerado 
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apenas um portador da “doença”, que deve ser excluído, para que não atrapalhe a 

objetividade da “ciência” em diagnosticá-la. Dessa maneira, os profissionais tendem 

a restringir seu objeto de intervenção ao corpo doente, distanciando-se da pessoa e 

de seu sofrimento. 

Essa tendência se acentua com o desenvolvimento científico-tecnológico, 

pois se ampliam as possibilidades de identificação de anormalidades, antes mesmo 

de estas se manifestarem através de algum sinal ou sintoma. A anamnese, a 

conversa, a história do aparecimento dos sintomas, o olhar, a ausculta, a palpação e 

o toque do corpo do “doente” deixam de ter tanta importância para o diagnóstico da 

“doença”, uma vez que ela pode ser revelada pelos exames laboratoriais e de 

imagem. O desenvolvimento científico-tecnológico reforça, assim, a possibilidade de 

uma prática quase sem a participação do “doente”10.

Nessa perspectiva, o cuidado vai adquirindo outros significados. Ocorre um 

progressivo distanciamento da história de vida, dos sentimentos, das emoções e das 

condições sociais das pessoas, que traduzem possibilidades distintas de adoecer e 

de conservar a saúde. Assim, os atendimentos tendem a ficar restritos a 

procedimentos meramente técnicos, a solicitação e análise de exames, prescrição 

de medicamentos, etc. 

Tais questões, em variadas proporções, expressam-se no conjunto das 

profissões de saúde. Desenvolve-se uma dificuldade de os profissionais 

considerarem a singularidade e a subjetividade de cada usuário no processo 

diagnóstico-terapêutico, de perceberem outras dimensões que possam estar 

relacionadas ao adoecimento. A concepção do processo saúde-doença tende a ficar 

reduzida ao biológico, excluindo-se outros componentes subjetivos e sociais que 

possam estar envolvidos7.

Campos75 destaca a importância da dinâmica do saber e da ontologia das 

doenças na prática clínica e define doença a partir de um referencial com o seguinte 

contorno: 

“[...]  não há como abordar a doença sem enquadrá-la dentro de 
uma certa ontologia. A doença existe e não existe, antes de Weber a 
clínica já operava, na prática, com um conceito muito semelhante ao 
de tipo ideal. Uma abstração concreta: a doença. Um Ser inanimado 
mas dotado de animação externa. Um Ser provável, ainda que 
inexistente na prática. Uma regularidade que nunca se repete 
exatamente igual”75.
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Enfim, é fato que a “doença” existe, mas não sem a presença do portador 

dessa doença, permeado por toda a sua subjetividade. Essa “doença” pode ser 

melhor definida como “problemas” de saúde, que, por sua vez, não conseguem ser 

classificados em uma entidade nosológica (uma doença) específica, pois muitas 

tensões sociais e emocionais se expressam na forma de sintomas corporais, que  

não sendo identificados e adequadamente abordados, “são medicados” aumentando 

a medicalização e a dependência aos serviços de saúde. 

Assim, o fato de muitos profissionais não perceberem outras dimensões 

relacionadas ao adoecimento faz que muitos problemas do cotidiano sejam tratados 

através de procedimentos clínicos e medicamentos, e não compreendidos como 

problemas a serem ouvidos, acolhidos e contornados pela oferta de espaços de 

conversa, de solidariedade e de outras ações. 

Infelizmente, esse é o modo hegemônico de produção de cuidado

desenvolvido pela maioria dos profissionais no âmbito dos serviços de saúde. 

2.2.2.4  A Produção do Cuidado no PSF e na Atenção Básica 

O PSF traz em seu eixo um movimento que permite reorientar as práticas 

nas unidades básicas de saúde, trazendo à reflexão de que esse nível de atenção, 

quando assumido de forma integral e resolutiva, exige dos profissionais que nele 

atuam um arsenal de habilidades, atributos e recursos bastante complexos e 

diversificados. Dessa forma, requer o trabalho em equipe (cooperativo), a construção 

de vínculos entre usuários e profissionais e a co-responsabilidade sanitária, 

possibilitando a construção de um modelo com base na prática da vigilância da 

saúde, ético e humanizado. 

A produção de serviços de saúde pode ser entendida dentro da categoria 

serviço76, expressando a necessidade de se cumprir uma finalidade útil, entretanto 

os resultados do trabalho não constituem mercadorias passíveis de comercialização, 

como produtos mercantis em si mesmos, mas são serviços produzidos pelo encontro 

entre quem produz e quem recebe, ou seja, a produção é singular e se dá no próprio 

ato.
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Dessa forma, o profissional de saúde, durante o exercício de sua atividade, 

precisa manter uma relação “humanizada” com seus pacientes. Levy77 destaca que 

a abordagem clínica (a palavra clínica em sua raiz primitiva significa “ao pé do leito”) 

supõe sujeitos às voltas com um sofrimento, uma crise que os toca por inteiro. O 

clínico depara-se com um ser pensante e igualmente desejante, assim como ele 

próprio o é. Nesse encontro entre dois sujeitos, as emoções fluem entre ambos, 

criando uma relação autêntica entre dois seres, e não entre um técnico e uma 

patologia.

Para Merhy78, o modo de operar os serviços de saúde é definido como 

processo de produção do cuidado, sendo um serviço peculiar, fundado numa intensa 

relação interpessoal, dependente do estabelecimento de vínculo entre os envolvidos, 

para a eficácia do ato. Por ser de natureza dialógica e dependente, constitui-se 

também num processo pedagógico de ensino-aprendizagem. 

Muitas pessoas acreditam que o objeto, no campo da saúde, é a cura, ou a 

promoção e proteção da saúde, mas pode-se dizer que tal objeto é a produção do 

cuidado, através do qual poderá ser atingida a cura e a saúde, que são os reais 

objetivos que se deseja atingir, sendo os trabalhadores de saúde sujeitos ativos 

nesse processo de produção.  

Nesse sentido, o trabalho em saúde é um serviço que não se realiza sobre 

coisas ou sobre objetos, como acontece na indústria; dá-se, ao contrário, sobre 

pessoas, e, mais ainda, com base numa intersecção partilhada entre o usuário e o 

profissional, na qual o primeiro contribui para o processo de trabalho, ou seja, é 

parte desse processo. Ele fornece valores de uso necessários ao processo de 

trabalho: não apenas a informação acerca do que ocorreu consigo, qual a história de 

sua queixa ou doença; é solicitada dele uma participação ativa, para que sejam 

corretamente aplicadas as normas e prescrições médicas. Enquanto fornecedor de 

valores de uso substantivos, o usuário torna-se um co-partícipe do processo de 

trabalho e, quase sempre, um co-responsável pelo êxito ou o insucesso da ação 

terapêutica. 

Na definição clássica sobre o processo de trabalho, destacam-se os 

seguintes componentes: matéria-prima, instrumentos de trabalho, homem e produto. 

No caso do processo de trabalho em saúde, é possível sistematizar esses 

componentes da seguinte forma: 

matéria-prima  usuário 
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instrumentos de trabalho  tecnologia (leve/dura/leve-dura) 

homem  trabalhador em saúde = operador do cuidado 

produto  trabalho em saúde  atos de saúde = produção do cuidado 

Trabalhar a partir desses elementos significa refletir sobre como se opera o 

fazer em saúde, como ele se organiza e como está dividido. Para Souza76, qualquer 

processo de trabalho em saúde possui uma “dimensão cooperativa”, que integraliza 

a ação e complementa o processo de produção de serviço, orientado para esse fim, 

e uma “direcionalidade técnica”, que diz respeito aos conhecimentos científicos e ao 

uso de tecnologias que influenciam a produção específica do serviço de saúde. 

Quanto à relação entre as práticas de saúde e o modelo assistencial, 

Merhy79 ressalta que o este último cria missões diferenciadas para estabelecimentos 

de saúde aparentemente semelhantes, as quais se traduzem em diretrizes 

operacionais bem definidas. É importante lembrar que a organização e a divisão do 

processo de trabalho se define pelo objetivo final que se quer atingir. Nesse sentido, 

a lógica da produção dos serviços centrada na concepção médico-curativa tem como 

finalidade a cura, orientada pela fragmentação dos procedimentos, pela tecnificação 

da assistência e pela mecanização do ato em saúde. 

Nessa perspectiva, para implantar um novo modelo assistencial em saúde, 

centrado no usuário, é fundamental ressignificar o processo de trabalho. Essa 

ressignificação exige a mudança da finalidade desse processo, ou seja, deve 

perseguir a produção do cuidado, na perspectiva da autonomização do sujeito, 

orientada pelo princípio da integralidade e requerendo, como ferramentas, a 

interdisciplinaridade, a intersetorialidade, o trabalho em equipe, a responsabilização, 

a humanização dos serviços e a criação de vínculos usuário/profissional/equipe de 

saúde. 

Faz-se necessário, enfim, estabelecer relações de cuidado, criando-se 

ambientes de cuidado. Cumpre ressaltar que o cuidado transforma ambientes, 

harmoniza relações, sensibiliza o humano de cada um e energiza o potencial da 

pessoa para ajudar os outros a descobrirem seus próprios potenciais para lidar com 

as adversidades e construir autonomia.  

Diferentemente do que se propaga no discurso médico hegemônico, a 

atenção básica em saúde não é uma ação simplificada. Quando assumida de forma 
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integral e resolutiva, ela exige dos profissionais que nela atuam um arsenal de 

atributos e recursos tecnológicos bastante diversificados e complexos.  

A característica dos serviços na atenção básica pressupõe a divisão de 

trabalho a partir de duas perspectivas: a primeira, de natureza horizontal, exigida 

pela própria complexidade dos serviços oferecidos (unidades produtoras); e outra, 

vertical, necessária à subdivisão das unidades produtoras, exigindo, assim, como 

pressuposto operacional, a cooperação entre aqueles que executam o trabalho e o 

conhecimento técnico para a resolubilidade das ações e a garantia da integralidade 

do atendimento80.

Merhy79 afirma que um profissional de saúde, no desempenho de uma ação, 

mobiliza ao mesmo tempo, seus saberes e modos de agir. Esse modo de agir é 

definido primeiramente pela existência de um saber muito específico sobre o 

problema que vai enfrentar, sobre o qual coloca-se em jogo um saber territorializado 

no seu campo profissional de ação, mas ambos envolvidos por um território que 

marca a dimensão cuidadora sobre qualquer tipo de ação profissional. A figura 3 

exemplifica bem o que discutimos anteriormente, isto é, demonstra a articulação 

entre os núcleos. 

Figura 3 – Relação entre os núcleos de competência profissional e o núcleo 

cuidador. (Adaptado de Merhy79).

Todos os trabalhadores em saúde possuem potenciais de intervenção nos 

processos de produção em saúde, que são marcados pela relação entre os núcleos 

de competência profissional e o núcleo cuidador quer seja ele um médico ou um 

arquivista78.

Núcleo das atividades 

cuidadoras de saúde Núcleo profissional

 específico Núcleo específico por 
problemas
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“Na produção de um ato de saúde coexistem os vários núcleos, 
como o núcleo específico definido pela intersecção entre o problema 
concreto que se tem diante de si e o recorte profissional do 
problema. Por exemplo, diante de um indivíduo que está 
desenvolvendo um quadro de tuberculose pulmonar o recorte passa 
necessariamente pelo modo como o núcleo profissional médico, ou 
da enfermagem, ou da assistente social, entre outras, recorta este 
problema concreto, portado pelo indivíduo, e que são núcleos nos 
quais operam centralmente as tecnologias duras e leve-duras. Mas, 
seja qual for a intersecção produzida, haverá sempre um outro 
núcleo operando a produção dos atos de saúde, que é o cuidador, 
no qual atuam os processos relacionais do campo das tecnologias 
leves, e que pertence a todos os trabalhadores em suas relações 
interseçoras com os usuários”79.

No modelo médico hegemônico, o núcleo cuidador ocupa um papel 

irrelevante e complementar em relação ao núcleo profissional. A implicação mais 

séria desse modelo é o enfraquecimento da dimensão cuidadora do trabalho em 

saúde, em particular do próprio médico. Um outro problema existente é a submissão 

dos outros profissionais da equipe à lógica dominante da ação médica, ta qual 

empobrece consideravelmente o núcleo cuidador de tais profissionais. Alguns 

autores advogam que a baixa incorporação do saber clínico no ato médico 

compromete seriamente a eficácia da intervenção; inversamente, podemos dizer que 

a “morte” da ação cuidadora dos diversos profissionais de saúde tem construído 

modelos de atenção pouco efetivos perante a vida dos cidadãos. 

Essa compreensão implica reconhecer que a construção de um novo 

modelo de saúde humanizado pressupõe a ampliação da dimensão cuidadora, que 

possa desencadear processos mais partilhados dentro da equipe de saúde e 

também entre os profissionais e usuários, para garantir o vínculo e a co-

responsabilização. Implica também uma melhor combinação entre a capacidade de 

produzir procedimentos e o cuidado, requerendo competências diversificadas por 

parte dos profissionais atuantes, que se expressam, no campo da cooperação 

(núcleo cuidador), pelo conhecimento ético, pela destreza nas relações 

interpessoais, pelo conhecimento institucional e pela compreensão do processo de 

trabalho; no campo da direcionalidade técnica (núcleo profissional/específico), pelo

conhecimento técnico-científico, da clínica, do planejamento e, ainda, pelo 

conhecimento sobre gerência e supervisão dos serviços76.
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No encontro com o usuário, são mobilizados sentimentos, emoções e 

identificações que dificultam ou facilitam a aplicação dos conhecimentos do 

profissional na percepção das necessidades de atenção, na aceitação de queixas 

para a investigação e a intervenção, afetando, assim, tanto os usuários quanto os 

profissionais, durante esse encontro. Assim, a percepção e o entendimento dos 

sentimentos, das emoções aí mobilizadas, estão relacionados à ampliação da 

escuta, para perceber as mensagens não-verbais, de acolhimento do usuário, do 

estabelecimento de vínculos e, portanto, a uma maior capacidade diagnóstica e de 

efetividade da intervenção terapêutica81.

Moysés e Silveira Filho34 afirmam que é necessária a associação dos 

conhecimentos técnicos, de novas configurações tecnológicas e novas micro-

políticas para o trabalho em saúde, inclusive no terreno ético. As tecnologias leves, 

quando apostam no diagnóstico sensível à subjetividade, nas relações de poder e 

afeto, nos códigos familiares subliminares, etc., induzem à ampliação da pauta 

técnica para a pauta ética, baseado em cidadania, solidariedade e humanização. 

O cuidado com os indivíduos e com as famílias deve pautar-se por uma 

metodologia de ação com base em um referencial teórico; ou seja, o profissional de 

saúde precisa ser competente para acessar as famílias, interagir com elas e intervir 

nelas, num relacionamento cooperativo – profissional-família – tendo como suporte 

uma fundamentação teórica. Para isso, deve aliar conhecimentos científicos e 

tecnológicos às habilidades de observação, comunicação e intuição34.

O modelo de atenção centrado na oferta de atendimentos médicos, de 

medicamentos e procedimentos, com intervenções restritas ao biológico, tem se 

mostrado ineficaz para intervir nos problemas de saúde. Nesse sentido, um novo 

modelo de atenção, centrado nos interesses dos usuários, capaz de satisfazer suas 

necessidades, exige mudanças no cotidiano do fazer em saúde, na prestação das 

ações de saúde, na clínica realizada pelos diversos profissionais. 

Ao considerar-se a complexidade dos fatores envolvidos no adoecimento 

verifica-se que a atuação dos profissionais não pode restringir-se apenas aos 

aspectos biomédicos, mas faz-se necessário ampliá-los. Campos75 utiliza o conceito 

de clínica ampliada para definir a clínica necessária nos serviços de saúde, ou seja, 

uma clínica que inclua, além da doença, a pessoa e seu contexto, e se 

responsabilize tanto pela cura e a reabilitação quanto pela prevenção e a proteção 

individual e coletiva. Uma clínica que consiga compreender de forma ampliada o 
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processo de adoecimento e sofrimento do usuário e elaborar projetos terapêuticos 

singulares, com ações que visem intervir nas diversas dimensões relacionadas ao 

sofrimento e ao adoecimento. Enfim, uma clínica comprometida com a produção de 

saúde e de vida. 

Esses projetos terapêuticos devem direcionar-se também para a construção 

da autonomia do usuário, contribuindo para aumentar a sua capacidade de 

enfrentamento dos problemas de saúde a partir de suas condições concretas de 

vida, sendo capaz de instituir novos modos de vida e protagonizar a produção da 

saúde. Isso significa possibilitar o conhecimento sobre o processo saúde-doença-

restabelecimento, dialogar com os saberes, os desejos e valores do usuário na 

construção dos cuidados à saúde75.

A clinica ampliada traz a possibilidade de intervenções mais efetivas para os 

problemas de saúde, aumentando a potencialidade das estratégias utilizadas em 

situações que limitam a vida das pessoas75.

Rosemberg e Minayo82 referem um caso em que a percepção de um 

profissional de saúde em detectar que um grave processo de adoecimento de um 

indivíduo não estava relacionado às causas biológicas o fez direcionar sua 

intervenção, através de estímulo, para que o indivíduo assumisse um novo papel 

diante da vida, sendo fundamental para o processo de “cura”. Uma prática clínica 

ampliada é fundamental para diminuir a medicalização e a procura por serviços de 

saúde. 

Uma clinica ampliada, entretanto, requer uma construção cotidiana pelo 

conjunto dos trabalhadores bem como um processo de organização e gestão do 

trabalho que possibilite essa construção. No modo hegemônico de funcionamento 

dos serviços de saúde, no entanto, observa-se pouca integração entre os diferentes 

trabalhos, poucos espaços coletivos para reflexão, análise e troca de saberes entre 

os diversos profissionais e uma tendência a que as ações gerenciais fiquem restritas 

aos aspectos burocrático-administrativos, às normas de funcionamento dos serviços. 

2.2.2.5 – A Rede como Malha de Cuidados Ininterruptos a Saúde: uma proposta 
de integralidade da atenção 
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A Constituição Federal de 1988 (Art. 198)6,  diz que as ações e serviços de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as diretrizes: da descentralização – com direção 

única em cada esfera de governo –; da integralidade da atenção – com prioridade 

para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais –; e da 

participação social – com poder deliberativo. 

Dessa forma, se o sistema deve ser único, com direção descentralizada, 

pautado pela integralidade, e estar sob o interesse dos usuários, a rede de serviços 

deve ser uma rede de cuidados, comportando-se como uma rede única. Assim, a 

regionalização significa garantia de acessibilidade, isto é, o usuário deve dispor dos 

serviços de que se necessita, o mais próximo possível da sua moradia; e 

hierarquização significa garantia de complementaridade entre os serviços. Com 

outras formas de gestão, não se viabilizará a integralidade, não se atenderá aos 

interesses dos usuários, nem poderá efetivar-se um comando único de caráter local 

(descentralizado). 

Há hoje, na cabeça daqueles que fazem os serviços de saúde, uma idéia 

predominante, relacionada ao desenho tecnoassistencial do sistema de saúde. Tal 

compreensão diz respeito a uma “imagem de pirâmide” para a atenção à saúde bem 

como à idéia da “complexidade crescente” em direção ao topo; Isto é, a rede básica 

como porta de entrada do sistema de saúde, compondo a base da pirâmide, e o 

hospital no topo dessa pirâmide. 

Nesse desenho, supõe-se que a pirâmide organiza a assistência em graus 

crescentes de complexidade, com a população circulando de forma organizada entre 

os vários níveis, através de mecanismos formais de referência e contra-referência.  

Na prática, essa é uma postura prescritiva, presa a uma racionalidade 

formal, que não leva em consideração as necessidades e os fluxos reais das 

pessoas dentro do sistema, e, dessa forma, acaba por não se concretizar. Os 

serviços funcionam com lógicas muito diferentes, a articulação entre eles não ocorre, 

não se garante a resolução dos problemas, e a população termina entrando no 

sistema por todas as portas (baixa, média e alta complexidade). 

A dificuldade de articular esses diferentes serviços que compõem o sistema 

de saúde pode ter diferentes explicações. Uma delas pode ser a desvalorização 

atribuída pelos diversos sujeitos à atenção básica, ou seja, os serviços terciários (no 

topo da pirâmide) são mais valorizados, por disponibilizarem a alta tecnicalidade 
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(concentração de equipamentos e recursos técnicos). Dessa forma, são 

considerados mais complexos e resolutivos, já que atendem às situações com maior 

risco de morte. Nesse âmbito, os conhecimentos técnicos têm grande valor, 

sobretudo, para o enfrentamento dos aspectos biológicos das doenças e dos 

agravos à saúde.E, como nos serviços básicos pressupõe-se não haver riscos de 

morte, portanto o número e a complexidade de equipamentos são baixos, tais 

serviços são vistos como simplificados, portanto são pouco valorizados. 

Um outro aspecto que merece destaque diz respeito à retaguarda 

necessária para que se garanta à atenção básica capacidade de enfrentar 

efetivamente uma série de situações e agravos. E essa capacidade não é 

assegurada, apresentando-se sérias limitações no que diz respeito à oferta de 

exames laboratoriais e radiológicos, consultas especializadas, apoio nas áreas de 

reabilitação, saúde mental e outras, indispensáveis para a continuidade da atenção. 

Nesse sentido, a partir do momento em que um serviço, no caso a atenção 

básica, não consegue assegurar esse tipo de apoio, acaba não tendo respaldo e se 

desmoralizando. É por isso que muitos usuários preferem procurar diretamente o 

hospital, pois sabem que o acesso a esse tipo de retaguarda é menos complicado. 

É compreendido por todos que a atenção básica possui um papel 

estratégico no SUS, sendo o principal elo entre o sistema de saúde e a população. 

Todavia, ela não pode ser entendida apenas como porta de entrada do sistema, 

porque essa idéia caracteriza baixa capacidade de resolver problemas e implica 

desqualificação e isolamento. Ela não pode ser a única porta de entrada, pois as 

necessidades dos usuários se manifestam de formas variadas e precisam ser 

acolhidas e resolvidas; tampouco pode ser porta obrigatória, porque isso burocratiza 

a relação dos usuários com o sistema. E também não deve ser o único lugar de 

acolhimento, porque todos os profissionais de todas as partes do sistema precisam 

responsabilizar-se pelo resultado das ações de saúde e pela vida das pessoas7.

É relevante também destacar que o conjunto da rede de ações e serviços 

de saúde precisa incorporar a noção de responsabilidade sobre a saúde da 

população. Para isso, são necessários novos arranjos tecnoassistenciais que 

contribuam para a mudança do olhar e a mobilização da escuta aos usuários e seus 

problemas de vida, como o acompanhamento horizontal, a familiaridade com o modo 

de viver das pessoas do local ou o contato com a cultura nas ruas, nos coletivos e 

redes sociais dos usuários dos serviços de saúde. 
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Pensamos que estas são questões indispensáveis para se fazer cumprir a 

promessa de um sistema único e organizado para a humanização e a integralidade 

da atenção e do cuidado, que funcione como “malha de cuidado ininterrupto à 

saúde”, e não como um sistema burocrático e despersonalizado de 

encaminhamentos7.

Grande parte das propostas tecnoassistenciais desenvolvidas para o SUS 

centram suas proposições na reorganização da atenção básica. Mas é indispensável 

que ocorram transformações no âmbito hospitalar e em outras partes do sistema de 

saúde. O desenvolvimento de práticas humanizadas de acolhimento de pessoas na 

atenção hospitalar se constitui em mudança importante para este nível. Exemplo 

disso pode ser a incorporação da presença de acompanhantes e familiares durante 

a internação. 

Outra mudança será visualizarem-se os serviços básicos, os ambulatórios 

de especialidades e hospitais gerais ou especializados formando um conjunto 

solidário, não-hierarquizado e bem articulado de serviços, cujo propósito seja 

garantir o melhor acolhimento possível, a produção do cuidado e a 

responsabilização pelos problemas de saúde dos indivíduos e das populações.E, 

finalmente, é fundamental promover o fortalecimento da atenção básica como lugar 

do mais amplo acolhimento às necessidades de contato com as ações e os 

profissionais de saúde. 

Nessa perspectiva, no lugar formal e burocrático da pirâmide, podem ser 

desenhados os mais diversos diagramas, dependendo dos tipos de serviços já 

disponíveis, das características da população e das possibilidades de investimento e 

apoio. 

A estrutura e os processos de gestão também se constituem em grandes 

desafios. Ainda são incipientes os mecanismos que favoreçam a construção coletiva 

de desenhos tecnoassistenciais. As instâncias formais de pactuação entre gestores 

(comissões intergestoras), de participação de trabalhadores (mesa de negociação) e 

de participação da população (conselhos de saúde) ainda se dedicam mais ao 

debate da organização e financiamento do sistema do que ao debate sobre a 

organização da atenção7.

Apresenta-se então, uma noção de rede mais focada nas propostas de 

gestão democrática: a saúde como direito de cidadania e dever do setor publico, 

voltada para a defesa da vida individual e coletiva. Dessa forma, a problematização 
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sobre a integralidade é uma de suas características, motivando a flexibilização dos 

critérios clássicos de hierarquização. A rede básica seria vista como um lugar 

estratégico e complexo de atribuições, tanto mais resolutiva para conjuntos cada vez 

maiores de problemas de saúde conforme puder ser a distribuição das ações e 

serviços para alcançar a integralidade sem prejuízo da qualidade da atenção. O 

conjunto da rede de serviços de saúde precisa incorporar as noções de cuidado e 

integralidade7.

Entretanto, para que se configure uma rede, sob comando único 

descentralizado, controle social e  integralidade na atenção e nas formas de gestão, 

é necessário investir nas noções de acolhimento, responsabilidade e resolutividade. 

E também, analisar a formas de gestão e a forma como os processos de trabalho se 

estruturam em parceria com o controle social. 

Pensar em uma rede, verdadeiramente, é produzir uma “malha” em que se 

efetive a integralidade da atenção pelo conjunto dos serviços e pelo conjunto das 

ações que se façam necessárias. Dessa forma para o alcance dessa integralidade 

da atenção não se poderá seguir um caminho à base de encaminhamentos, mas um 

percurso no qual, progressivamente e/ou concomitantemente, se passa de um 

âmbito para outro, de acordo com a resposta de cada um. A regionalização e a 

hierarquização integradas resultariam em uma malha de cuidados ininterruptos, 

organizados não por complexidade crescente, mas por cuidados progressivos.   

A idéia de cuidados progressivos introduz responsabilidade na rede em sua 

totalidade, diante de cada usuário, como um indivíduo, sob o cuidado do sistema de 

saúde. Essa perspectiva rompe com a compreensão de redes variadas, que 

dialogam com problemas, mas não com pessoas. Por isso a rede deve ser tomada 

como uma “malha”, e a atenção como cuidados progressivos ininterruptos (não 

como referência e contra-referência de cuidados de complexidade crescente ou 

descendente) 7.

Por fim, a concepção de “malha” de cuidados ininterruptos com a saúde 

acrescenta uma perspectiva inovadora à agenda dos sujeitos que pretendem 

construir o SUS. Uma forma que responda ao desafio da integralidade, que tome a 

avaliação da qualidade pelo diálogo com os sentimentos populares, e com plenitude 

de integração da rede de serviços como rede de cuidados. Tal perspectiva requer a 

conformação de uma heterogênese, ou seja: produção de novidade, diferença, 

inovação pelo confronto, contato, estranhamentos, singularizações e diversidades7.
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2.3 A Teoria das Representaçõe Sociais: a fundamentação teórica do estudo 

O erro do intelectual consiste em acreditar que se possa saber sem compreender e 
principalmente sem sentir  

                                        Gramsci

2.3.1 Preâmbulo 

A ciência pode ser compreendida como processo de construção de 

conhecimento e é resultado do desejo humano de penetrar no incógnito. Entretanto, 

ela requer um método, entendido aqui não como um receituário de técnicas 

estabelecidas, mas como um instrumento de construção teórica. De acordo com 

Guareschi e Jovchelovitch83, na visão de Moscovici, é preciso que se esteja atento 

para não se cair na falsa armadilha da supremacia do método. 

Morin84 refere que a teoria quase se confunde com o método, que a teoria 

não é nada sem o método. E que o método é a atividade pensante do sujeito, 

tornando-se vital para a ciência: “[...] Uma teoria só realiza seu papel cognitivo, só ganha 

vida, com o pleno emprego da atividade mental do sujeito. É essa intervenção do sujeito que 

dá ao termo ‘método’ seu papel indispensável”84. Nesse sentido, a Teoria das 

Representações Sociais pode ser considerada o próprio método. 

2.3.2 A teoria das representações sociais 

Serge Moscovici85 inicia o debate teórico sobre representação social quando 

a propõe como categoria necessária à melhor compreensão dos fenômenos 

estudados pela psicologia social. Entretanto, o conceito de representações sociais 

tem suas bases apoiadas nas contribuições teóricas sobre representações coletivas

construídas por Émile Durkheim86, em 1912, com o objetivo de melhor compreender 

a natureza da sociedade. Para ele,  
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“as Representações Coletivas traduzem a maneira como o grupo se 
pensa nas suas relações com os objetos que o afetam. Para 
compreender como a sociedade representa a si própria e ao mundo 
que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e não 
a dos indivíduos. Os símbolos com que ela se pensa mudam de 
acordo com a sua natureza” 86.

As representações coletivas, de acordo com os pressupostos de 

Durkheim86, são resultado da realidade social onde têm origem. São criadas por uma 

sociedade, que tem a capacidade de elaborar e exprimir seus pensamentos. Esses 

pensamentos não precisam necessariamente condizer com o pensamento individual, 

porque são resultantes da soma de experiências de grupos, em um determinado 

momento, reunindo suas diferenças e experiências ao longo do tempo. Para 

Durkheim86, as representações coletivas são fatos sociais, porque dotadas de 

relativa independência, capazes de exercer pressão sobre o grupo e sua forma de 

atuação. 

As representações são coletivas na medida em que exercem coerção sobre 

cada indivíduo e levam os homens a pensar e a agir de uma maneira homogênea. 

Nessa linha de pensamento, Durkheim86 considera que esse saber partilhado e 

reproduzido coletivamente transcende o individual, fato que possibilita as 

representações coletivas a atribuição do status de objetividade. Essa posição lhes 

permite imporem-se e penetrarem nas consciências individuais. As idéias, uma vez 

difundidas, transformam-se, portanto, em representações coletivas autônomas, 

regidas por leis próprias. 

Durkheim86 e seus seguidores têm sido criticados porque sua concepção do 

poder de coerção que a sociedade exerce sobre os indivíduos, através das 

representações coletivas, não explica as diversidades na relação social. A 

subjetividade individual seria conformada pelas representações coletivas existentes, 

sendo limitado o espaço de criação e transformação. 

O sociólogo alemão Max Weber87 também utilizou o conceito de 

representações sociais em suas obras. Ele entendia que as representações sociais 

tinham o mesmo estatuto de “idéias”, e as definia como “juízos de valor que os 

indivíduos dotados de vontade possuem”. Para Weber, um fato social pode ser causado 

pelas idéias vigentes ou por fundamentos materiais, como o fator econômico; porém, 

a vontade humana consciente está presente e é importante para a compreensão dos 

fatos sociais88.
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Schütz89, teórico da fenomenologia, utiliza o termo senso comum com o 

mesmo significado de representação social no cotidiano. “[...] a existência cotidiana é 

dotada de significados e portadora de estruturas de relevância para os grupos sociais que 

vivem, pensam e agem em determinado contexto social”.

Portanto, os grupos sociais que comungam das mesmas experiências, 

resultantes do seu modo de viver no cotidiano e do momento em que estão 

convivendo, elaboram significados para as situações sociais que vivenciam. Esses 

significados concedem a cada ator social um conhecimento, conhecimento esse, 

entendido por Schütz como sendo individual, mas formado por sua elaboração 

subjetiva e intersubjetiva das experiências vividas, ou seja, de uma situação 

biográfica – a qual serve como esquema de referência para o ator social. Este, 

então, institui, a partir do senso comum, sua própria de situação e age de acordo 

com os significados emergentes e os conhecimentos formados através da sua 

interação com os outros. Para ele, a vida social – que consiste na conduta cotidiana 

dos indivíduos – é carregada de significação cultural. Essa significação é dada tanto 

pela base material como pelas idéias, dentro de uma adequação em que ambas se 

condicionam mutuamente88.

Há, ainda, uma terceira corrente, abordada por Minayo88, que diz respeito à 

interpretação do papel das representações sociais. Trata-se da dialética de Marx, 

que afirma: 

“A produção de idéias, das representações, da consciência está, 
desde o início, diretamente entrelaçada com a atividade material e 
com o intercâmbio material entre os homens, como a linguagem da 
vida real [...]. Os homens são produtores de suas representações, 
de suas idéias, etc., mas os homens reais, ativos, tal como se 
acham condicionados por um determinado desenvolvimento de suas 
forças produtivas e pelo intercambio que a ele corresponde” 88.

Mesmo ressaltando a supremacia da base material sobre as idéias, 

considerando, inclusive, que as idéias das classes dominantes são as idéias 

dominantes em cada momento histórico, Marx reconhece a relatividade dessa 

supremacia, numa relação dialética em que “as circunstâncias fazem os homens, mas 

os homens fazem as circunstancias” 88.

Destas breves considerações a respeito de Durkheim, Weber, Schütz e 

Marx, destacamos, como é o intento de Serge Moscovici, a inexistência de um corte 

ou separação entre o universo exterior e o universo interior do indivíduo ou grupo. 
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Como ressalta Domingos Sobrinho90, o estímulo e a resposta são indissociáveis: 

eles se formam ao mesmo tempo. Uma resposta não é apenas uma reação a um 

estímulo. Ao construir a representação social de um determinado objeto, o indivíduo 

ou grupo não apenas está respondendo a um estímulo que vem do exterior, mas 

está construindo para si a sua verdade sobre o objeto. Assim, “o objeto é construído 

de tal forma que seja consistente com o sistema de avaliação utilizado pelo indivíduo. Mais 

precisamente, um objeto não existe nele mesmo, ele existe para o indivíduo ou o grupo em 

relação a eles”91.

Nessa direção, ressaltamos que, ao construir a representação social do 

cuidado, os profissionais de saúde do Programa Saúde da Família pesquisados o 

fazem a partir de sua cultura, do lugar que ocupam no espaço social, a partir das 

interações que desenvolvem, no cotidiano de suas emoções, valores e crenças. Não 

há, pois, um corte radical entre o que um determinado profissional acredita que seja 

o cuidado e a verdade sobre o cuidado construída pelo grupo ao qual pertence. O 

subjetivo e o objetivo, nesse caso, não são tão distintos quanto pensava Durkheim. 

É, pois, com essa preocupação teórica e com suas implicações metodológicas que 

estudamos aqui a representação social do cuidado.

Domingos Sobrinho90, buscando ampliar a possibilidade teórica da teoria 

das representações sociais com outros autores e correntes modernas, faz uma 

referência importante ao sociólogo francês Pierre Bourdieu92, particularmente ao seu 

conceito de habitus ou ethos de posição. Para Bourdieu, o habitus é um 

“Sistema de posições duráveis, estruturas estruturadas predispostas 
a funcionarem como estruturas estruturantes; isto é, como princípio 
que gera e estrutura as práticas e as representações que podem ser 
objetivamente ‘regulamentadas’ e ‘reguladas’ sem que por isso 
sejam o produto de obediência de regras; objetivamente adaptadas 
a um fim, sem que se tenha necessidade de projeção consciente 
deste fim ou do domínio das operações para atingi-lo, mas sendo, 
ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem serem o produto 
da ação organizadora de nenhum maestro” 92.

Cada grupo age, portanto, de acordo com o conjunto de experiências e a 

cultura incorporada, dentro de um determinado tempo e espaço histórico e social. O 

habitus se manifesta, pois, nas condutas cotidianas, que parecem não apresentar 

razões explícitas nem intenção significante. O sujeito se utiliza do habitus,

necessariamente, para agir sem precisar pensar, ou seja, como de modo 
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automático, segundo o modo de agir próprio da sua posição na estrutura social, num 

dado momento histórico92.

A interpretação dicotômica de um social estático e inatingível à instabilidade 

das mudanças individuais conduziu a teoria de Durkheim a um estado de 

congelamento por mais de 50 anos no campo científico. O antagonismo entre o 
“individual e o coletivo, pessoa e sociedade, estável e instável mostra a falha na teoria do 

fundador da sociologia francesa”93.

Moscovici94 parte, então, do princípio das representações coletivas e 

constrói a Teoria das Representações Sociais, ampliando o entendimento e dando-

lhe novas conotações e atualizações. Dessa forma a teoria passa a transitar não 

apenas no campo da psicosociologia, mas abre o diálogo com diferentes disciplinas, 

construindo um novo campo de estudos no mundo contemporâneo.   

 De acordo com Moscovici as representações sociais articulam-se no 

espaço simbólico como “uma modalidade de conhecimento particular que tem por função 

a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”94. Jodelet95 segue 

destacando, a importância de se assumirem as representações como articuladas em 

um saber ou “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo um 

objetivo prático e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social”95.

As representações sociais ganham importância na medida em que são 

colocadas como uma forma de conhecimento social, ou seja, enquanto processos 

cognitivos através dos quais os homens apreendem e interpretam os objetos do real, 

a partir de interações sociais que vão mantendo no cotidiano. Esse dinamismo tem 

implicado, em si, a complexidade do sujeito em sua totalidade. Não se realiza, 

portanto, de maneira mecânica, linear ou permanente, porém como sínteses 

sucessivas, e sempre provisórias, que integram o sujeito, em sua totalidade, na 

relação com o(s) outro(s), atualizando contexto e história95.

Nessa perspectiva, pode-se dizer que, como forma de conhecimento 

interpretativo, as representações sociais orientam os indivíduos na identificação e na 

definição de objetos da realidade, na interpretação e na compreensão desses 

objetos e também na organização das condutas e formas de comunicação a eles 

correlatos. Portanto, pode-se considerar que o conhecimento socialmente 

compartilhado, revelado através das representações sociais, é construído no dia-a-
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dia, um movimento em que estão imbricadas a realidade objetiva e a subjetiva, com 

suas tensões, superações, recuos e avanços. 

Esses pressupostos permitem dizer que as representações sociais 

correspondem a uma forma específica de conhecimento, própria do indivíduo que 

está inserido numa sociedade, numa cultura, em um determinado momento histórico, 

político, econômico e social. Dessa forma, a estruturação dessas representações  se 

dá a partir das relações sociais, nas quais os sujeitos e os objetos são determinados 

por essas mesmas relações, numa dada realidade material à qual os sujeitos vão 

atribuir sentidos e  na qual vão intervir. 

Assim, as representações sociais, definidas como o sentido socialmente 

construído e atribuído pelo homem, nas relações sociais, correspondem “a um ato do 

pensamento através do qual um sujeito se relaciona com um objeto. Este pode ser uma 

pessoa, uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, 

uma idéia, uma teoria etc; ele pode ser tanto real como imaginário ou mítico, mas ele é 

sempre necessário. Não existe representação sem objeto”95.  Nessa relação, o homem 

concreto imprime, coerentemente, concretude a cada um dos objetos de seu mundo, 

num movimento que (re)constrói esse objeto, modificando-o, ao nomeá-lo. 

Dessa forma, o estudo das representações sociais de um determinado 

objeto requer que “se apreenda, o ‘lugar’, no concreto, do homem que a estrutura e que, 

através dela, se comunica e age”96.

O processo de organização e reorganização das representações sociais de 

um dado objeto, num determinado contexto histórico-social, vincula-se às 

informações sobre esse objeto disponíveis a indivíduos e grupos, em sua prática 

cotidiana, às relações e experiências com esse objeto, nessa prática e em sua 

história individual e cultural; às formas de inserção na sociedade e aos valores, 

símbolos e modelos organizados em tradições, idéias, costumes, crenças que esse 

conjunto mobiliza. Nesse sentido, a inserção social não é um fato isolado e externo, 

mas configura um processo amplo que marca indivíduos e grupos e se concretiza ao 

se particularizar num dado objeto. 

Esse processo de constituição das representações sociais tem por função 

pôr em evidência uma figura e carregá-la de sentido. Inscreve-se, dessa forma, o 

objeto em um universo pessoal, naturalizado, tornando-o interpretado e inteligível. 

Assim, o que se obtém então é uma função duplicadora de um sentido por 

uma figura – a objetivação – e de uma figura por um sentido – a ancoragem. 
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A objetivação é um processo conectado especificamente ao funcionamento 

do pensamento social. Atua por simplificação dos elementos da informação a 

respeito de um objeto. Pode-se dizer que é um processo de apropriação do 

conhecimento, que busca uma aproximação, a qual ocorre dando concretude ao 

objeto através da figuração, de forma a estabelecer elos entre o percepto e o 

conceito, ou entre coisas e palavras. O que se pode averiguar é a operação de 

sintetizar ou remodelar os traços mais pregnantes do objeto, de acordo com a lógica 

interna do grupo. Desse modo, o objeto irá inscrever-se dentro de uma relação de 

coerência com aquilo que é consensual a um grupo e, por isso, comunicável. 

Ocorre, então, uma seleção dentro de um contexto mais geral e uma 

posterior esquematização, que torna possível organizar o núcleo figurativo, definido 

por Moscovici97. O núcleo figurativo “se constitui de elementos que formam um conjunto 

coerente e imagético que torna concreto aquilo que era abstrato. Além disto, adquire o 

estatuto da evidência e do não-questionável e assim se integra no senso comum” 54.

Pode-se dizer, em síntese, que a objetivação imprime materialidade às 

idéias, palavras e esquemas conceituais, formando o núcleo figurativo das 

representações sociais. Assim, agrega-se um contingente de significações em 

formações mais evidentes ou palpáveis. O senso comum utiliza a noção de peso – 

como evidência sensível – para interpretar a noção de massa. Essa é uma forma de 

materialização de um conceito em situações em que se alcança maior visualização 

ou apreensão mais imediata do conceito.  Nesse movimento de objetivação das 

representações sociais, distinguem-se três etapas: a seleção e descontextualização 

da teoria; a formação de um núcleo figurativo; e a naturalização97.

No primeiro momento, ocorre uma triagem de elementos, a partir de critérios 

culturais e especialmente normativos. Observa-se que as informações são captadas 

de um campo científico e apropriadas por um grupo determinado, de acordo com os 

esquemas que lhes são próprios. Nesse contexto, pode-se pensar em processos de 

esquematização e polarização. 

Tura98, em seu estudo sobre a aids, discute que o núcleo figurativo constitui-

se em estrutura mais estável da objetivação, referindo ser ele uma estrutura 

imaginante, apeendida individualmente em suas relações com o contexto que o 

organiza. Diz, ainda, que o desenho do esquema delineado permite a ocultação de 

elementos – “como o caso da libido, diretamente ligada à sexualidade” –; assim como a 

mitificação ou a acentuação de elementos de diferentes concepções. Dessa forma, 
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“o núcleo figurativo é estabilizado através da materialização e a espacialização de seus 

elementos98”.

Por fim, na naturalização, os vários elementos do núcleo figurativo são 

organizados e tornam-se elementos da realidade. Transformam-se em evidências 

que orientam as percepções e o julgamento da realidade socialmente construída98.

Para Doise99, a objetivação possui uma função social, ligada a sua 

importância na comunicação social. Ou seja, ocorre a dissociação de um conceito ou 

enunciado de seu quadro teórico científico ou ideológico, o que torna possível para o 

sujeito uma apropriação do conhecimento, sintonizada com sua posição no sistema 

social, pressupondo a coerência com um conjunto de normas e valores. 

A ancoragem está dialeticamente articulada à objetivação, assegurando as 

três funções fundamentais da representação: incorporação do estranho ou do novo, 

interpretação da realidade e orientação dos comportamentos. Dessa forma, a 

ancoragem permite a incorporação do que é desconhecido ou novo em uma rede de 

categorias usuais. Como diz Moscovici100 se a objetivação explica como os 

elementos representados de uma teoria se integram enquanto termos da realidade 

social, a ancoragem permite compreender a maneira na qual eles contribuem para 

exprimir e construir as relações sociais.

Esse processo diz respeito à maneira como “as informações novas são 

integradas e transformadas em um conjunto de conhecimentos socialmente 

estabelecidos e na rede de significações socialmente disponíveis, para interpretar o 

real, no qual são, em seguida, reincorporadas na qualidade de categorias, servindo 

de guia de compreensão e de ação”95.

A ancoragem se realiza por uma operação cognitiva que busca dar sentido 

ao figurado. O processo de dar sentido configura como um mecanismo de 

classificação e valoração dos elementos novos, que irão incorporar-se na rede de 

significados e categorias familiares ao sujeito que conhece, imagina e age94,97. Ou 

seja, o sujeito precisa incorporar os novos objetos do conhecimento àquilo que lhe é 

familiar, que tem relação com sua experiência existencial, o que equivale a dizer que 

um elemento novo não poderá existir para o sujeito sem participar de seus 

esquemas de classificação e hierarquização, e que também não é possível absorvê-

lo como neutro. Os objetos de percepção individual necessitam ser valorado. 
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Tal qual a objetivação, a ancoragem também se organiza sob três 

condições estruturantes: como enraizamento no sistema de pensamento, como 

atribuição de sentido e como instrumentalização do saber. 

A atribuição de sentido – no processo de ancoragem – permite integrar as 

representações de um grupo ou de uma determinada sociedade em uma rede de 

significações, em que são articulados e hierarquizados os valores já existentes na 

cultura. Como refere Jodelet12, “por um trabalho da memória, o pensamento constituinte 

se apóia sobre o pensamento constituído, a fim de ordenar a novidade nos moldes antigos, 

no que já é conhecido”. O “princípio de significação” imprime a marca dos distintivos 

culturais na representação, pois ele dá conta de seu vínculo com os sistemas de 

valores de um grupo ou de uma sociedade. 

A intrumentalização do saber confere um valor funcional à estrutura 

imageante da representação, na medida em que esta se torna uma teoria de 

referência que permite aos indivíduos compreenderem a realidade. Portanto, o saber 

funcional da representação como instrumento referencial colabora para a construção 

das relações sociais através da interpretação e da gestão da realidade pelos grupos 

ou indivíduos. A relação entre o indivíduo e seu meio ambiente é mediatizada pelo 

sistema de interpretação no qual o novo objeto (ciência, coisa, conhecimento) é 

transformado em saber útil, que possui uma função na compreensão e tradução do 

mundo.

A ancoragem, como enraizamento do saber no sistema de pensamento, se 

relaciona com a integração do novo, da novidade, no pensamento ou conhecimento 

pré-existente. Essa modalidade faz com que dois fenômenos opostos – incorporação 

social da novidade e familiarização do estranho – favoreçam o aparecimento de uma 

dualidade no interior de um mesmo sistema de representação.  A incorporação da 

novidade ao conhecimento pré-existente será viabilizada através da comparação, da 

assimilação, da classificação, da categorização e do julgamento do objeto a ser 

incorporado24. Esse processo pressupõe contradições e conflitos que o “cuidado no 

PSF” – certamente a “novidade” no processo de trabalho dos profissionais de saúde 

–  mobiliza, tendo em vista que a proposta emergente do cuidado põe uma cunha 

em formas tradicionais do fazer em saúde. 

Para Moscovici94, a representação social se refere ao posicionamento e à 

localização da consciência subjetiva nos espaços sociais, com o sentido de constituir 

percepções por parte dos indivíduos. Segundo esse autor, ela “constitui uma forma de 
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conhecimento particular de nossa sociedade e é irredutível a qualquer outra”. A

constituição das representações sociais de um objeto social passa por um processo 

de “formação”, que se expressa em processos sociais no cotidiano do mundo 

moderno.

Apesar de serem construídas em torno de um objeto real ou imaginário, as 

representações sociais jamais poderão ser captadas e analisadas fora do viver 

concreto dos sujeitos. Através delas o homem se comunica e age e, assim, rege a 

relação com o mundo e com os outros homens. É através das representações que 

os homens organizam as comunicações e condutas sociais96. Elas são imersas em 

um movimento contínuo das incessantes e infatigáveis ondas de comunicação. 

Circulam nos discursos, em que bailam as palavras, numa coreografia de idéias e de 

imagens, que se materializam nas condutas. 

Moscovici94 diz, ainda, que o objeto das representações sociais está inscrito 

num contexto ativo e dinâmico que é concebido pelo sujeito, ou pela coletividade, 

como um prolongamento de seu comportamento. Torna-se, nesse sentido, uma 

“preparação para a ação”, que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente 

que instituem um sentido para a ação. 

Frente ao exposto, percebem-se as vantagens da aplicação desse conceito 

nas mais diversas áreas do conhecimento. As representações sociais vêm sendo 

empregadas, com êxito, em análises referentes às políticas sociais e ao 

planejamento de intervenções nessas áreas. No campo da saúde, elas podem ser 

de grande utilidade na elaboração de intervenções, por proporcionarem cognições e 

representações de objetos sociais por parte de grupos para os quais a atenção está 

focalizada89.

Nessa perspectiva, a teoria das representações sociais vem sendo utilizada 

por diversos autores nas mais variadas pesquisas no campo da saúde. Dentre elas, 

podem-se destacar os trabalhos de Schulze89, avaliando o câncer; Oliveira101

analisando a hanseníase, Piuvezam102, avaliando as perdas dentárias na terceira 

idade; Ferreira103, investigando os significados da boca; Moreira & Moriya104,

investigando os aspectos psicossociais da epilepsia; Alves105 analisando o processo 

saúde-doença; e tantos outros que avaliaram diferentes dimensões relacionadas à 

aids, como Tura98, Madeira e Carvalho106 , Rodrigues107, entre outros. 

O campo das representações sociais se expande e conquista adeptos dia a 

dia dentro do setor saúde, visto que os métodos tradicionais de pesquisa têm emitido 
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respostas pouco satisfatórias às demandas dos serviços, no sentido de possibilitar a 

estes  intervenções eficazes para a transformação de suas práticas107.

Moreira e Moriya104, por sua vez, ressaltam também que é indiscutível a 

importância da teoria das representações sociais na análise dos fenômenos sociais 

que permeiam o processo saúde-doença, argumentando que essa teoria consegue 

dar conta dos fenômenos coletivos e, mais precisamente, das regras que regem o 

pensamento social.  

Em suma, as representações sociais podem ser conceituadas como uma 

forma de conhecimento específico que, estando intimamente enraizada nas 

experiências compartilhadas, rege as relações dos indivíduos entre si e com o 

mundo. Como fato que é construído socialmente, insere-se em sua dinâmica e 

transformação; o conflito entre diferentes interesses, assim como as mudanças que 

ocorrem na vida do indivíduo integram-se na sua construção. 

Dessa forma, as representações sociais não são simples reprodução do real 

no plano subjetivo, mas uma reorganização significativa na qual se estruturam o 

pensar e o agir do homem na sua cotidianidade. Pode-se, portanto, dizer que as 

representações sociais do cuidado das equipes do PSF em relação à prática 

cotidiana manifestam-se de várias maneiras, ou seja, através de palavras, condutas, 

sentimentos, etc. que, ao institucionalizar-se, tornam-se passíveis de serem 

analisados e entendidos a partir das estruturas e dos comportamentos sociais: 

Na representação, confere-se ao objeto o status de signo, visando-se torná-

lo conhecido, apropriando-se coletivamente dele, desvelando-o, e deixando-o 

evidente perante a sociedade. Com base nesses pressupostos teóricos, acreditamos 

na possibilidade de desvendar e conhecer as representações sociais do cuidado que 

norteiam as práticas das equipes do PSF. 

2.3.3  A abordagem estrutural das representações sociais 

A teoria do Núcleo Central das representações sociais foi elaborada, em 

1976, pelo psicólogo social francês Jean-Claude Abric108, como conseqüência de 

estudos experimentais sobre representações sociais e comportamento.  

De acordo com Abric108, as representações sociais se estruturam em torno 

de um núcleo central, também denominado núcleo estruturante, composto por um ou 
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mais elementos que dão significado à representação; assim “o núcleo central é o 

elemento fundamental da representação, posto que determina sua significação e 

organização interna” . Ele possui duas funções fundamentais: 

a - uma função geradora: é o elemento através do qual se cria, ou se 

transforma, o significado dos outros elementos característicos da representação: é 

por meio dele que outros elementos adquirem sentido e valor; 

b - uma função organizadora: é o núcleo central que define a natureza dos 

elos, ligando entre si os elementos da representação; portanto o núcleo é o 

elemento unificador e estabilizador da representação. 

Pode-se dizer que ele é o elemento mais estável da representação, aquele 

que consegue manter a continuidade em contextos variáveis e evolutivos. Dentro da 

representação, ele é o elemento mais resistente à mudança. De fato, qualquer 

modificação do núcleo central vai determinar uma transformação completa da 

representação. Supõe esta abordagem que é a partir da identificação do núcleo 

central que se torna possível o estudo comparativo das representações. Para que 

duas representações sejam diferentes, elas devem estar organizadas em torno de 

dois núcleos centrais diferentes; somente a identificação do conteúdo de uma 

representação não é suficiente para o seu reconhecimento e especificação. Porém a 

organização desse conteúdo é essencial: duas representações definidas por um 

mesmo conteúdo podem apresentar-se radicalmente distintas, caso a organização 

do mesmo conteúdo e, portanto, a centralidade de certos elementos, seja 

diferente109.

Além da estabilidade, o núcleo central das representações tem como 

características: o consenso, que define a homogeneidade do grupo; a ligação à 

memória coletiva e à história do grupo; e a pouca sensibilidade ao contexto imediato. 

Como complemento indispensável do núcleo central, existiria um sistema 

periférico, constituído pelos elementos periféricos da representação, ou seja, os 

elementos que não se incluem no núcleo central, por possuírem uma menor 

saliência e importância para os sujeitos. 

O núcleo central se relaciona com os núcleos periféricos, ou sistema 

periférico, o que possibilita a  interação com experiências e histórias individuais. 

Assim, o sistema periférico suporta a heterogeneidade e as contradições do grupo, 

caracterizando-se, ainda, por ser evolutivo e sensível ao contexto imediato, pois 
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permite adaptações à realidade concreta e a diferenciação do conteúdo. Abric108

refere que “é graças a ele que a representação pode se ancorar na realidade do momento”.  

Os elementos periféricos são responsáveis pela interface entre a realidade e 

o sistema central, posto que atualizam e contextualizam as determinações 

normativas e outras formas consensuais do núcleo central. É essa interface que 

permite a mobilidade, a flexibilidade e a expressão individualizada que igualmente, 

como diz Sá, caracterizam as representações sociais110.

O sistema periférico é a parte mais acessível da representação e também a 

mais viva e concreta; é estruturado por informações recolhidas, selecionadas e 

interpretadas, julgamentos formulados sobre o objeto e seu contexto, estereótipos e 

crenças. Seus elementos podem estar mais ou menos próximos dos elementos 

centrais: quando próximos, são importantes na concretização do significado da 

representação; mais distantes, ilustram, explicitam ou justificam essa significação.  

Flament111 afirma que é através do sistema periférico – a periferia – que as 

representações refletem o cotidiano. Ressalta também que não se pode 

compreender o funcionamento do núcleo central sem a interação dialética e contínua 

com a periferia. Em determinadas situações em que o indivíduo é confrontado com 

dados que contradizem uma representação, uma forma de manutenção dessa 

representação, pelo menos durante um certo tempo, consiste na modificação de 

seus elementos periféricos ou na integração de novos elementos à periferia. 

Essas observações de ordem teórica servem para orientar o pesquisador no 

plano metodológico, ou seja, para que, ao obter os elementos coletivos e 

consensuais do núcleo central, não perca de vista as particularidades das 

expressões individualizadas construídas pelos sujeitos.   
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3. A TRILHA METODOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Então me diz qual é a graça 
de já saber  

o fim da estrada 
quando se parte 

 rumo ao nada  
Paulinho Moska

Diante dos pressupostos teóricos apresentados, o estudo de uma 

representação social deve sempre buscar apreender a complexidade do objeto em 

questão, pois ela envolve diversos produtos mentais e culturais, como crenças, 

percepções, opiniões, imagens, entre outros, de forma que é sempre aconselhável 

adotar abordagens plurimetodológicas97,109,110.

Nesse sentido, visando apreender as diversas dimensões do objeto, a 

metodologia adotada para este estudo está orientada pelos pressupostos da teoria 

elaborada por Moscovici93 na sua abordagem estrutural. Assim, buscamos captar 

através dos discursos produzidos, as representações sociais de diferentes sujeitos 

implicados com o processo do cuidado no PSF. Seguindo esse caminho, procuramos 

colocar em evidência os elementos representacionais centrais e os periféricos das 

representações sociais em questão. 

3.1  A natureza do estudo 

A metodologia adotada para este estudo está delineada de maneira a 

corresponder ao referencial teórico das representações sociais. Considerando-se que a 

linguagem exerce um papel preponderante na formação e na circulação das 

representações, a metodologia aqui proposta visa analisar os discursos e a prática dos 

profissionais do Programa Saúde da Família, de modo a apreender as representações 
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por eles construídas e, assim, perceber como elas orientam as práticas desses 

profissionais a respeito do cuidado.

O corpo textual esboçado para este estudo envolve articulações teórico-

metodológicas e apresenta a materialidade discursiva: enunciados construídos pelos 

sujeitos da pesquisa, trechos das entrevistas dos profissionais, leituras teóricas e 

discussões e, ainda, reflexões nossas. Trata-se de investigar as práticas discursivas na 

construção do sentido; observando os profissionais, escutando e lendo suas falas nas 

entrevistas e nas observações diretas da prática cotidiana desses sujeitos, 

intencionando captar o significado do cuidado.

Através da observação direta112, buscamos captar uma variedade de situações 

e fenômenos durante as palestras, reuniões, atividades e estratégias utilizadas no 

processo de trabalho dos profissionais que não são obtidos através de perguntas, ao 

passo que observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 

imponderável e evasivo na vida real113.

Dessa forma, foi possível realçar os discursos, tentando evidenciar a relação 

do pesquisador com o objeto de investigação. Nessa relação podemos considerar as 

diversas possibilidades de leitura – a descritiva, a narrativa, a compreensiva e a 

interpretativa, como forma de análise do nosso objeto. Todas esses tipos de leitura se 

cruzam entre si, buscando a coerência do procedimento metodológico utilizado. 

Partindo do entendimento de que a representação social se baseia nas ações 

dos indivíduos nos grupos sociais, optamos por uma metodologia, com o objetivo de 

buscar as informações dos sujeitos representativos das equipes do PSF, numa 

abordagem qualitativa. As representações sociais são entendidas como teorias 

compartilhadas pelo grupo que serve de referência – nesse caso, as equipes de saúde 

do PSF. Dessa maneira, tentamos compreender a construção compartilhada que forma 

o senso comum desse grupo.   

Enfim, este estudo buscou conhecer as representações sociais de diferentes 

sujeitos implicados com o processo do cuidado no Programa Saúde da Família, 

possibilitando uma interlocução nossa com os sujeitos do estudo e facilitando o acesso 

às representações sociais. Cabe ressaltar que o estudo foi analisado e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

conforme o parecer de número 116/03, sendo garantido total sigilo em relação aos 

nomes dos trabalhadores envolvidos na pesquisa (Anexo 4). 
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3.2  O cenário

O cenário deste estudo é a cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande 

do Norte. A cidade é banhada pelo rio Potengi e pelo oceano Atlântico e possui uma 

área de 170 quilômetros quadrados de território e uma população de, 

aproximadamente, 750 mil habitantes, ou seja, 27% da população do estado.  

Natal se destaca principalmente pelo turismo, pois oferece um clima tropical, 

belas praias, comidas típicas da região e boa acolhida aos seus visitantes, o que lhe 

confere reconhecimento internacional.

O município está dividido em quatro regiões administrativas, que coincidem 

com os Distritos Sanitários de Saúde, quais sejam: Norte, Sul, Leste e Oeste. 

3.3 A seleção da amostra e o campo de investigação 

Os estudos qualitativos requerem um processo de amostragem diferenciado 

daquele das pesquisas tradicionais. O próprio termo “amostra”, no entendimento de 

alguns autores, é referido como inadequado114, já que não se pretendem 

generalizações nas pesquisas qualitativas. Mas, por força do hábito, poderá aqui ser 

utilizado, porém no sentido de universo de participantes. 

De acordo com as observações de Minayo113, “numa busca qualitativa, 

preocupamo-nos menos com a generalização e mais com o aprofundamento e a 

abrangência da compreensão seja de um grupo social, de uma organização, de uma 

instituição, de uma política ou de uma representação”. O critério, portanto, não é 

numérico. O processo de amostragem deve refletir a totalidade nas suas múltiplas 

dimensões.  

O campo de investigação do estudo foram as unidades de saúde do PSF, 

situadas nos Distritos Sanitários Norte e Oeste – únicos distritos que tinham implantado 

o Programa Saúde da Família havia mais de um ano, sendo esse um dos critérios para 

a inclusão na amostra. Dessa forma foram incluídas 18 unidades (USF), contemplando-

se uma equipe de saúde por unidade (um médico, um enfermeiro, um dentista, um 

auxiliar de enfermagem e um auxiliar de saúde bucal). Cabe destacar que a maioria 
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das USF contava com quatro equipes, enquanto que as outras contavam 

apenas com duas equipes de profissionais.  

Nesse sentido, o critério de inclusão dos sujeitos no estudo foi o sorteio entre 

as equipes lotadas em cada unidade de Saúde da Família (sorteada uma equipe por 

USF). Dessa forma, a amostra foi composta por um universo de 90 profissionais, isto é, 

18 profissionais de cada categoria: 18 médicos; 18 enfermeiros; 18 dentistas; 18 

auxiliares de enfermagem e 18 auxiliares de saúde bucal.  

Como dissemos anteriormente, 90 profissionais participaram do estudo, entre 

estes, 54 possuíam nível universitário e 36 nível médio. A maioria (87%) pertencia ao 

sexo feminino, e a média de idade do grupo ficou em torno de 44,5 anos. O tempo 

médio de atuação nos serviços públicos de saúde foi de aproximadamente 17 anos de 

trabalho.

3.4 Os instrumentos de coleta e a operacionalização da pesquisa 

Os estudos sobre representações sociais podem ser coletados tanto através 

dos métodos interrogativos quanto dos métodos associativos. Nos primeiros, é possível 

observar a manifestação – verbal ou icônica – dos sujeitos sobre um determinado 

fenômeno; nos segundos, mais espontâneos, e menos controlados, a expressão pode 

ser escrita ou verbal115.

Os métodos interrogativos compreendem o questionário, a entrevista, os 

desenhos e suportes gráficos, as pranchas indutivas e a abordagem monográfica. Já 

os métodos associativos são a associação livre de palavras e o mapa associativo115.
Neste estudo, entretanto, utilizamos três instrumentos de coleta, quais sejam: 

o questionário, que na primeira parte, apresentava questões relacionadas ao perfil dos 

profissionais e, na segunda, foi adaptado para o estudo do núcleo central, isto é, a 

técnica de associação livre de palavras (TALP); a entrevista através de grupos focais; e 

a observação direta112, como forma de complementação. Partimos do entendimento 

que os instrumentos são complementares permitindo a triangulação das informações. 

O trabalho de campo foi dividido em duas fases. Inicialmente, foi aplicado o 

questionário/associação livre de palavras, para registro das palavras associadas ao 

cuidado.  No segundo momento da pesquisa, lançamos mão da entrevista com  grupos, 

favorecendo a interlocução e a interação entre os sujeitos. Em seguida, demos início  à 
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observação direta da prática cotidiana dos profissionais.  A coleta dos dados 

ocorreu  no primeiro semestre de 2004 (primeira fase) e estendeu-se até dezembro de 

2005 (segunda fase). 

3.4.1 A coleta pelos questionários e pelas entrevistas 

O questionário 

O questionário foi o primeiro instrumento aplicado, junto a todos os 

profissionais (90), para a coleta do material. A primeira parte desse instrumento 

destinava-se à coleta dos dados pessoais, tais como: idade, sexo, ano de formatura, 

tempo de trabalho no PSF e grau de escolaridade (informação solicitada 

exclusivamente aos profissionais de nível médio). A segunda parte destinava-se à 

TALP, objetivando captar os elementos representacionais centrais e periféricos sobre o 

cuidado no PSF. 

A associação livre de palavras objetiva averiguar o conteúdo representacional. 

Usualmente, é aplicada da seguinte maneira: inicialmente, apresenta-se uma palavra 

ao sujeito, solicitando-lhe que a ela associe, de modo livre e imediato, às palavras ou 

expressões que lhe vêm à mente. Logo após, lhe é pedido que ordene (enumere) as 

evocações mais importantes (as três primeiras, por exemplo) e, por último, lhe é 

solicitado que justifique a escolha da palavra ou expressão considerada mais 

importante. Nesse sentido, visando atender à técnica de associação livre de palavras, a 

segunda parte do questionário continha a seguinte instrução: 

“Apresentamos abaixo algumas questões, que devem ser respondidas 
de acordo com as orientações que lhe são dadas. Gostaríamos muito 
de contar com a sua colaboração nesta pesquisa. As informações aqui 
contidas são confidenciais e não se faz necessário a sua identificação. 
Você não é obrigado a respondê-lo, mas, caso o faça, estará 
contribuindo muito para a nossa pesquisa. Desde já, agradecemos-lhe 
profundamente”.

1. Escreva, rapidamente, as palavras que, na sua opinião, se associam ao 

cuidado:
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(  )______________       (  )______________            (  )________________ 

(  )_____________        (  )______________     (  )________________ 

2. Agora, enumere as três palavras que você considera mais importantes (use 

os parênteses para colocar os números). Ex: a de número 1 será a considerada mais 

importante; a 2 será a segunda mais importante;  e a 3 a menos importante 

3.Dentre as três que você escolheu, eleja a mais importante e justifique a 

escolha.________________________________________________________

A técnica de associação livre de palavras tem permitido reduzir algumas  

dificuldades e certas limitações das produções discursivas, como por exemplo, as das 

entrevistas. Por ser espontânea e com dimensão projetiva, permite acessarem-se 

rapidamente os elementos constitutivos do universo semântico do objeto em estudo, 

mostrando-se bastante útil nos estudos de valores, estereótipos, imagens, percepções 

e símbolos, conteúdos estes fundamentais na organização das representações sociais. 

Tal técnica tem sido bastante empregada em pesquisas sobre representações 

sociais116,117,118, com o objetivo de se detectar e pôr em evidência a saliência dos 

elementos que compõem a representação, permitindo conhecer-se a organização 

desses elementos, verificar-se sua  centralidade e sua hierarquia.  

 As entrevistas (técnica de grupo focal) 

As entrevistas foram realizadas a partir de cinco questões geradoras (Anexo 

1). Durante as entrevistas, tomamos alguns cuidados, tais como: manter sigilo quanto à 

identidade dos profissionais, estimular os entrevistados visando garantir a motivação 

durante o procedimento. Para tanto, procuramos utilizar afirmações feitas pelos 

entrevistados durante a finalização de um período, para fazer uma interrogação e 

permitir a continuidade dos discursos. Esse procedimento objetivou alcançar boas 

entrevistas, visto que boas indagações são aquelas que possibilitam uma fala fluente 

por parte dos entrevistados 119.

A entrevista é, na verdade, o momento de revelação da experiência 

pessoal, do discurso que foi construído, pois a linguagem é expressão das instituições. 

Nesse sentido, as entrevistas são utilizadas para a coleta das expressões individuais e 
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coletivas originadas nas instituições e, ao analisá-las, poderemos conhecer outras 

realidades ainda não reveladas. Assim, a linguagem não é apenas um instrumento 

neutro que serve para comunicar alguma coisa que já existia independentemente  dela. 

“A linguagem faz parte das instituições culturais com que nos encontramos 

ao semos socializados. E na verdade a primeira delas é que dá o molde 

primordial através do qual daremos forma a qualquer de nossos impulsos. 

Ela é condição tanto no sentido já dado, quanto no sentido de constituir um 

meio para alcançarmos outras realidades, ainda não dadas” 120.

O grupo focal121 é utilizado nas pesquisas de cunho qualitativo, a partir de 

grupos de discussões. Cada grupo deve ser composto, preferencialmente, por 6 a 15 

componentes que compartilhem traços comuns, tais como: ocupação, sexo, condição 

de saúde, entre outros, possibilitando a troca de experiências e a interlocução sobre 

um tema comum. 

Essa técnica de pesquisa vem sendo muito utilizada no campo da saúde, 

visando captar e melhor compreender práticas e valores, atitudes e comportamentos 

relacionados a um determinado tema. Buscamos a obtenção de dados, a partir de 

discussões minuciosamente planejadas, suscitando a evocação de crenças, atitudes, 

valores, percepções, expectativas do universo cultural e psicossocial que compõem as 

representações sociais de um determinado fenômeno. 

Nesse sentido, o grupo focal é seguramente um método eficaz para a 

obtenção de informações, através das falas e pensamentos expressos livremente, de 

maneira descontraída e espontânea121.

Segundo Wagner122, os membros de um grupo reflexivo (grupo focal) elaboram 

coletivamente regras, justificações e razões para crenças e comportamentos dentro de 

suas práticas diárias relevantes. Nessa perspectiva, as representações sociais são 

produtos desse processo de elaboração e caracterizam o modo de pensar dos grupos, 

emitindo os elementos do sentimento e dos laços de pertença, além de fertilizar a 

experiência vivida dos sujeitos. Os grupos focais se constituem em grupos produtores 

de representações, norteados pelo compartilhamento de uma determinada 

representação do mundo e de si mesmos bem como de experiências mútuas que 

conformam a identidade do grupo123.
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Uma característica que cabe ressaltar nessa técnica é a sua dinâmica, pois ela 

não se resume à alternância entre as perguntas do entrevistador e as respostas dos 

componentes do grupo: este é estimulado por um moderador, que instiga os 

participantes com várias questões, com vistas à emissão de opiniões e sentimentos 

relacionados ao tema em questão. 

Essa técnica possibilita que a entrevista seja mais profunda. Nesse sentido, 

não se pode, a priori, estabelecer um tempo determinado, ou cronometrado, para a 

coleta do material. Parte-se do princípio de que a conclusão ocorrerá a partir do ponto 

de “redundância ou saturação”; ou seja, no momento em que as respostas e 

informações começarem a se repetir, quando a continuidade nada acrescentaria 

significativamente ao conteúdo da representação. 

Nessa perspectiva, as entrevistas foram dirigidas a um número menor de 

participantes e serviram como suporte importante para o conhecimento mais amplo do 

conteúdo representacional em questão. Essa técnica foi aplicada no período de agosto 

a outubro de 2004, junto a seis grupos amostrais. Cada grupo foi composto por cinco 

componentes, perfazendo um total de 30 sujeitos (cinco médicos, cinco enfermeiros, 

cinco dentistas, cinco auxiliares de enfermagem e cinco auxiliares de saúde bucal). Os 

sujeitos foram escolhidos entre aqueles que já haviam respondido ao questionário, e o 

critério de inclusão foi o desejo e a disponibilidade para participar. As entrevistas foram 

realizadas em salas reservadas, dentro do espaço das unidades de saúde do PSF.  A 

coleta de dados encerrou-se elas mesmas atingiram um ponto de redundância, a partir 

do qual não se justificou mais a inclusão de novos elementos124. Todas as entrevistas 

foram gravadas em fita cassete de 60 minutos e transcritas, em seguida, para análise. 

Como roteiro, utilizamos as seguintes questões: 

1. O que vem à cabeça de vocês quando eu falo a palavra cuidado no PSF? 

2. Vocês acreditam estar conseguindo promover ações cuidadoras junto aos 

pacientes? 

3. De que maneira vocês estão promovendo o cuidado junto aos pacientes? 

4. Qual a proposta de vocês para exercerem efetivamente o cuidado no PSF? 

5. Vocês encontram alguma dificuldade para serem cuidadores no PSF? Qual? 

A interação que ocorre nos grupos focais proporciona a troca de experiências, 

despertando novas idéias e descobertas e, possibilita, também, o crescimento 
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individual e coletivo a partir da descontração e espontaneidade que caracterizam essa 

técnica125.

Essa técnica possui várias vantagens. Entre outras, podemos citar que os seus 

participantes expressam suas idéias de maneira espontânea, pode ser conduzida em 

pequenos espaços de tempo e com baixo custo. Pela facilidade de utilização, pode ser 

empregado por pesquisadores que não têm formação específica em ciências sociais, 

aspecto este, considerado relevante na apreensão das representações sociais. 

   As representações sociais são entendidas como teorias compartilhadas pelo 

grupo que serve de referência – nesse caso, os profissionais das equipes do PSF. 

Dessa forma, buscamos compreender a construção compartilhada que forma o senso 

comum desse grupo. Com base nos pressupostos mencionados, os procedimentos de 

análise foram iniciados com a transcrição das entrevistas, respeitando-se palavras, 

interrupções, vacilos, silêncios e interjeições dos entrevistados. 

Cabe destacar que tanto no projeto piloto quanto no estudo definitivo, as 

entrevistas foram realizadas pela pesquisadora. Esse procedimento foi adotado 

visando evitar ou diminuir a ocorrência de viés por ocasião das entrevistas. Entretanto, 

em algumas ocasiões, houve a participação do orientador da pesquisa na condição de 

observador.

3.4.2  A observação direta 

A pesquisa etnográfica questiona o que acontece, buscando clarificar o que 

são e o que significam fenômenos, experiência, eventos, como se apresentam e como 

são vividos, e também de que modo são informados pelos sujeitos e observados pelo 

pesquisador. Caracteriza-se, ainda, pelo uso de métodos específicos para captar 

informações através de observação participante e de entrevistas com membros da 

cultura ou subcultura. Com essas observações e informações fornecidas pelos 

entrevistados, o pesquisador obtém dados sobre atividades, comportamentos, eventos, 

conhecimentos, rituais e sentimentos, assim como outros aspectos do cotidiano dos 

entrevistados.  

Nesse sentido, realizamos uma observação de ‘cunho etnográfico’, melhor 

dizendo, uma observação direta112 no contexto organizacional onde se movimenta 

parte dos sujeitos da investigação, tentando entender como eles interpretavam 
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experiências de cuidar, no contexto dos serviços de saúde, e como davam significados 

a essas experiências.Tal técnica visou observar como os conteúdos representacionais 

orientavam, na prática, as ações dos sujeitos, permitindo, assim, confrontarmos os 

discursos e as práticas cotidianas no PSF.  

Essa técnica de observação apresentou como pontos norteadores às mesmas 

questões das entrevistas, o que possibilitou captarmos uma variedade de situações 

que não foram obtidas durante o trabalho de grupo focal. Assim, a observação 

diretamente na realidade, permitiu acessar fatos, situações e contradições não 

captadas anteriormente 112,126.

A observação direta foi realizada junto as seis equipes que compuseram os 

grupos focais (30 profissionais). Nesse sentido, foram feitas cinco visitas a cada uma 

das seis equipes do PSF, perfazendo um total de 30 visitas. Assim, foi possível 

investigar e acompanhar as atividades desenvolvidas e a prática cotidiana desses 

profissionais no cotidiano do processo de trabalho.  

É importante que se comente o fato de que os profissionais não tinham 

conhecimento do dia em que seriam realizadas as visitas, visto que nos repassaram a 

agenda de suas atividades, entretanto, a nossa visita não era agendada com 

antecedência, se constituindo sempre em uma surpresa. Tal procedimento foi adotado 

visando evitar que fosse promovida alguma atividade diferente das usuais, isto é, que 

as atividades fossem incrementadas ou implementadas novas ações de saúde apenas 

pelo fato da presença da pesquisadora.   

Ao mesmo tempo em que eram feitas as observações, pudemos conviver com 

os profissionais e participar de: reuniões internas das equipes do PSF; reuniões das 

equipes com a comunidade e com os grupos operativos (hipertensos, diabéticos, 

idosos, mulheres, adolescente etc.); campanhas de vacinação; e de atividades 

comemorativas realizadas pelos profissionais em parceria  com a comunidade. Durante 

esse processo, foi possível estreitar laços e cria alguns vínculos com esses sujeitos. 

Desse modo, o processo dialógico que construímos junto aos profissionais das 

equipes do PSF se sustentou durante as visitas mensais ocorridas entre agosto de 

2004 e dezembro de 2005. Com essa estratégia metodológica, foi-nos possível o 

acesso a perspectivas e experiências presentes nas equipes, em torno do cuidado no

PSF.

Durante esse processo, foi fundamental nossa atenção para captar 

determinadas reações e manifestações comportamentais dos sujeitos. A observação 



86

direta permitiu constatarmos várias contradições entre o dizer e o fazer, levando a crer 

que nem tudo que é manifesto, é real. Nesse contexto, o manifesto poderá ter sido 

apenas a busca de aceitação no grupo. Para conviver em um grupo, o sujeito busca 

“negociar um espaço de aceitação”, que lhe possibilitará continuar interagindo com ele. 

Por vezes, os sujeitos se utilizam estratégias para a construção de discursos que sejam 

“aceitáveis”.

As observações realizadas durante as entrevistas e a observação direta, foram 

registradas em um diário de campo, objetivando reproduzimos o mais fielmente 

possível o contexto onde foi realizada a investigação.   

3.5 Tratamento, análise e interpretação do material 

Existem diversas técnicas de análise de dados qualitativos, no entanto 

optamos pelas técnicas de análise de conteúdo temática e associação livre de 

palavras. Assim, os dados foram organizados através de categorias, com base nas 

questões de pesquisa e analisados à luz do referencial teórico aqui proposto.  

Para a análise das variáveis sóciodemográficas, trabalhamos com o 

tratamento estatístico descritivo. 

A técnica de associação livre de palavras 

De acordo com Abric108, para se exporem os elementos organizadores da 

representação, devem-se buscar três indicadores: a freqüência do item evocado na 

população, a média de freqüência da evocação (definida pela média sobre o conjunto 

da população) e a importância do item para o sujeito. Nessa perspectiva, as evocações 

obtidas permitiram-nos seguir as três fases sugeridas pelo autor. 

  A análise do conjunto das evocações permitiu num primeiro momento, o 

acesso a conteúdos semânticos os mais diversos. Em seguida, através de um trabalho 

de classificação, que começa pela procura de sinônimos ou proximidade das palavras 

em nível semântico, foi possível uma primeira aproximação ao corpus, permitindo a 

representação gráfica dos resultados por meio de tabelas de freqüência. A partir de 
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então seguimos com a classificação em unidades de significação e, por conseguinte, a 

categorização127. O processo de estabelecimento dessas categorias foi realizado 

concomitantemente por três juízes externos. Após esse processo, o material foi 

submetido a uma análise quantitativa para a obtenção dos núcleos central e periférico, 

através da utilização do software Evoc 2000. 

No procedimento seguinte, buscamos evidenciar os elementos organizadores 

da representação através de três indicadores: a freqüência do item evocado na 

população, a média de freqüência da evocação (definida pela média sobre o conjunto 

da população) e a importância do item para o sujeito.  

A identificação da estrutura da representação foi realizada a partir da utilização 

da técnica de quadro de quatro casas, definindo um esquema figurativo que permite a 

distribuição dos termos evocados em função de dois critérios, quais sejam: a 

freqüência e a ordem de evocação das palavras117. Dessa forma, o software Evoc 2000 

determinou a ordem média de evocação e a freqüência intermediária das palavras, que 

em seguida foram agrupadas em categorias através dos caracteres comuns desses 

elementos. 

A técnica de análise de conteúdo 

De acordo com Vala128, a análise de conteúdo é uma técnica bastante usual 

em pesquisas empíricas e empregadas nas mais diversas ciências. Nessa perspectiva, 

vem sendo amplamente utilizada na área da saúde com o objetivo de se evidenciarem 

os significados das comunicações verbais e escritas, seja por parte dos profissionais 

seja por parte dos pacientes, no tocante ao processo saúde-doença. 

 Esse autor128, referindo-se à análise estrutural, destaca a análise de 

ocorrências, para demonstrar a atenção atribuída pelos sujeitos ao discurso, isto é, 

conferindo-lhes diferentes conteúdos inventariados. Esse tipo de análise traz a 

possibilidade da realização de inferências sobre a organização do sistema de 

pensamento dos sujeitos produtores do discurso sobre o cuidado em saúde.  

A análise de conteúdo é, de acordo com Bardin127, um processo mais amplo 

de análise de material textual e pode ser classificada em alguns tipos, como: análise 

categorial, análise de avaliação, análise de enunciação, análise de expressão, análise 

das relações e análise de discurso. 
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O pesquisador deve se utilizar da análise de conteúdo quando o interesse é 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais ele se debruça e, ainda, 

quando ele deseja desvendar outras perspectivas através das mensagens127. Nessa 

direção, a análise de conteúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações, que faz uso de procedimentos objetivos e sistemáticos, 

com vistas à descrição do conteúdo das mensagens. Dessa forma, torna-se bastante 

útil para o estudo de valores, crenças, atitudes, tendências e comportamentos, isto é, 

para o estudo das representações sociais, na medida em que permite investigar as 

relações dos indivíduos com os objetos, com os outros indivíduos e com os fenômenos 

que os cercam. Essa técnica, ao mesmo tempo em que analisa as condições de 

produção do discurso, efetua inferências sobre as mensagens inventariadas e 

sistematizadas, articulando o discurso com o contexto de produção. 

A opção que fizemos para este estudo foi à análise categorial, que é a mais 

utilizada, na prática. Dentre as possibilidades de categorização, quando se investigam 

os temas, a análise de conteúdo categorial (designada como análise temática), implica 

analisar temas ou significações manifestas, de maneira direta, coletadas a partir de 

entrevistas e agrupadas por aproximações semânticas127.

Fundamentada nessa estrutura teórico-metodológica, lançamos mão da 

análise de conteúdo, tomando por base os objetivos propostos pelo estudo, 

subsidiados na teoria das representações sociais e composta pelas seguintes etapas 

operacionais: constituição do corpus, leitura flutuante, composição das unidades de 

análise, procedimentos de análise, categorização e descrição das categorias.  

O corpus foi constituído por seis entrevistas realizadas nos grupos focais (seis 

grupos). Após essa etapa procedemos à leitura flutuante, estabelecendo os recortes 

para obtenção das categorias e das unidades de análise, que de acordo com Vala128

podem ser de dois tipos: formais e semânticas. Nesse estudo fizemos opção pelas 

unidades de contexto que de acordo com o autor são constituídas pelos segmentos 

mais largos do conteúdo, ou seja; são os temas maiores das entrevistas que foram 

decompostas em unidades de análise temática e posteriormente em temas semânticos 

mais simples. Em seguida fizemos a decomposição dos discursos, a codificação dos 

temas e o agrupamento em categorias e sub-categorias que podem ser visualizadas no 

Quadro 4. Cabe ressaltar que todo o processo de categorização foi realizado por dois 

pesquisadores que trabalham com base no mesmo referencial teórico.
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A partir dos agrupamentos das subcategorias foram elaborados cinco 

conjuntos de categorias simbólicas tomando por base a freqüência das unidades de 

análise temática de ocorrência. Entre as cinco categorias, quatro se destacam, com as 

respectivas definições, totalizando 878 unidades temáticas. A categoria Outras 

Descrições foi descrita, entretanto não será utilizada visto que contempla apenas 

expressões que não se encaixaram nas categorias anteriores.

Quadro 4- Distribuição das categorias e subcategorias simbólicas do cuidado 

no PSF 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

CODIFICAÇÃO DAS 

CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS

UNIDADES DE 

ANÁLISE

1.SIGNIFICADO DO 

CUIDADO NO PSF 

Atenção 

Amor

Acolhimento 

Humanização 

Outros 

SCAt 

SCAm 

SCAc

SCHz

Os

55

44

44

42

11

2.AÇÕES

CUIDADORAS

Curativas

Preventivas

Promoção 

ACcr

ACpv 

ACpç 

104

58

15

3.CONCEPÇÕES

SOBRE AS AÇÕES 

DE CUIDADO

Favoráveis

Desfavoráveis 

CACf

CACd 

26

39

4. DIFICULDADES 

PARA EFETIVAR O 

CUIDADO

Condições de 

trabalho

Infra-estrutura 

Apoio institucional 

Suporte

psicoterapeutico 

Acessibilidade 

DECCt

DECIe 

DECAi 

DECSp 

DECAc

112

98

87

79

54

5. OUTRAS 

DESCRIÇÕES

--- OD 10 

TOTAL --- --- 878 
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Categoria número um – Significado do Cuidado no PSF – compreende a 

categoria e o conjunto de quatro subcategorias, cujas unidades temáticas relacionam-

se ao cuidado no PSF, na visão dos profissionais. Esta categoria em conjunto com as 

subcategorias encontra-se decomposta em 196 unidades de análise temáticas. Elenca 

diferentes definições do cuidado na visão social dos sujeitos. As subcategorias que a 

compõem são: atenção, amor, acolhimento e humanização conforme representada na 

figura a seguir. 

FIGURA 4-  Significado do Cuidado no PSF 

A categoria número dois – Ações Cuidadoras – compreende o conjunto de três 

subcategorias e referem-se às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde  

que são desenvolvidas pelos profissionais do PSF. Nesta categoria estão definidas as 

subcategorias; curativas, preventivas e promocionais, compostas por 177 unidades de 

análise temáticas, descritas na figura 5. 

AMOR ACOLHIMENTO HUMANIZAÇÃO 

            SIGNIFICADO DO CUIDADO NO PSF 

ATENÇÃO

relaciona à 

compreensão de 

prática clínica; 

relata sintomas da 

doença; 

predomina

tecnologias duras;  

entende amor na 

perspectiva do 

senso comum;  

define amor de 

forma

estereotipada; 

descreve amor 

de maneira 

banal; 

compreende a 

importância da 

escuta;  

valoriza o 

respeito ao 

usuário; 

descreve a 

importância de 

se colocar no 

lugar do outro; 

descreve 

conhecimento 

que mostra a 

compreensão de 

cidadania; 

demonstra o 

conhecimento 

ampliado de 

saúde;  

percebe a 

necessidade de 

incorporar essa 

tecnologia; 
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FIGURA 5-  Tipo de ações de  Cuidado efetivadas no PSF 

A categoria número três – Concepções sobre o Cuidado no PSF – 

compreende o conjunto de duas subcategorias: favoráveis e desfavoráveis e refletem 

as concepções que os sujeitos têm a respeito do cuidado no Programa Saúde da 

Família. Essas subcategorias estão compostas por 65 unidades. 

PREVENTIVAS

utiliza métodos 

preventivos; 

desperta 

consciência 

preventiva;

PROMOCIONAIS

compreende a 

importância da 

intersetorialidade; 

descreve 

conhecimentos e 

práticas 

promotoras de 

saúde 

CURATIVAS

relata formas de 

atendimento de 

cura/reabilitação; 

explica sobre as 

técnicas de 

tratamento;

AÇÕES CUIDADORAS 
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       FIGURA 6 - Concepções  sobre o Cuidado  no PSF 

A categoria número quatro – Dificuldades para efetivação do Cuidado no PSF

– descreve as dificuldades encontradas pelas equipes para executar ações de cuidado 

efetivas durante o processo de trabalho no cotidiano do PSF. Está composta por 430 

unidades temáticas distribuídas em cinco subcategorias: condições de trabalho, infra-

estrutura, apoio institucional, acessibilidade e suporte terapêutico, como mostra a 

Figura 7. 

FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS

        CONCEPÇÕES SOBRE O CUIDADO NO PSF 

Descrevem eventos 

favoráveis que contribuem 

para a promoção do 

cuidado em saúde, 

geralmente relacionadas a 

atividades que requerem a 

intersetorialidade e com 

base na vigilância da 

saúde e no trabalho em 

equipe

Relatam o 

desenvolvimento de 

ações que comprometem 

a efetividade do cuidado 

no PSF, principalmente 

de atividades associadas 

à concepção negativa de 

saúde: mais relacionada 

a cura das doenças  
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FIGURA 7-  Dificuldades para efetivação do Cuidado  no PSF 
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Condições de Trabalho 

Relatam dificuldades relacionadas ao bom desempenho 

das ações (falta de material de consumo; instrumental, 

etc.)

Falta de capacitação para realizar determinadas ações 

de saúde.

Infra-estrutura
Descrevem o ambiente de trabalho inadequado (salas 

pequenas, desconfortáveis, etc) 

Ausência de TV, vídeos, espaços para atividades 

coletivas junto à comunidade

Apoio Institucional 

Referem falta de apoio institucional e acompanhamento 

das atividades pela gestão 

Relatam que as atividades preventivas, promocionais e 

sociais são patrocinadas pelos profissionais e 

realizadas por iniciativas pessoais. 

Acessibilidade 

Apontam a inadequação do processo de 

territorialização no PSF, dificultando a acessibilidade 

dos usuários e profissionais 

Relatam a exclusão de pessoas residentes no bairro 

por não pertencer à área adscrita ao PSF. 

Suporte Psicoterapeutico 

Referem dificuldade em lidar com situações sinistras e 

psicossociais apresentadas pelos usuários 

Relatam instabilidade emocional e a  necessidade de 

suporte psicoterapeutico para lidar com as situações de 

estresse  emergente  no cotidiano do PSF (cuidado do 

cuidador). 
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A técnica da observação direta 

Os dados, as informações obtidas e as observações feitas durante essa etapa, 

foram cuidadosamente registrados no diário de campo, sendo de grande utilidade. Isso 

permitiu que realizássemos comparações entre o que havia sido verbalizado pelos 

profissionais durante as entrevistas e o que realmente estava sendo realizado como 

ações e práticas de cuidado junto aos usuários do PSF. Em diversos momentos, foi 

possível verificamos que a prática desenvolvida pelos sujeitos era bastante diferente do 

discurso manifesto nas entrevistas. Nessa perspectiva, foi possível constatar 

incoerências, ambigüidades e muitas contradições entre o dizer e o fazer. Essas 

“contradições” são, no entanto, inerentes às representações sociais. 

Percorrendo esse caminho e seguindo esses passos metodológicos, 

buscamos uma aproximação ao universo de vida dos sujeitos, procurando identificar 

suas representações sobre o cuidado e os respectivos núcleos centrais e sistemas 

periféricos. 
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4 O CUIDADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM FAZER 
MULTIFACETADO

Você me tem 
 fácil demais 

mas não parece capaz  
de cuidar do que possui [...] 

Marina Lima 

4.1 Colocações preliminares 

Iniciamos este capítulo perguntando: Qual, afinal, o sentido atribuído pelos 

profissionais das equipes do Programa Saúde da Família ao “cuidado”?

Os profissionais do PSF, em suas condutas e em seus discursos, constroem 

elementos importantes para a compreensão e interpretação das particularidades do 

cuidado nos processos de trabalho nos quais se integram e também dos processos do 

aprender intrínseca a prática profissional. A análise dos discursos dos profissionais 

desta pesquisa e das observações realizadas no cotidiano das unidades de saúde do 

PSF poderá, portanto, permitir a compreensão acerca do fazer, através da captação 

das particularidades dos processos de trabalho em confronto com o fazer relacionado 

ao cuidado.

Neste capítulo, apresentamos a estrutura e a organização dos elementos que 

compõem a representação social do cuidado, com base na teoria do Núcleo Central, 

desenvolvida por Jean Claude Abric109 e  Claude Flament111, colocando em evidência 

os elementos centrais e os periféricos da representação objeto deste estudo. Antes, 

porém, apresentaremos algumas características sociodemográficas dos sujeitos 

estudados.
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4.2  O trabalhador/cuidador: quem é esse profissional? 

Conforme referido, anteriormente, os sujeitos do estudo que realizamos, em 

sua maioria (58) tinham nível universitário, 30 sujeitos tinham nível médio e dois tinham 

apenas o ensino fundamental. A maioria (87%) pertencia ao sexo feminino, e a média 

de idade do grupo estava em torno dos 44,5 anos. O tempo médio de atuação nos 

serviços públicos de saúde ficava em torno de 17 anos de trabalho. 

O Quadro a seguir demonstra o perfil dos sujeitos de maneira estratificada. 

Quadro 5 – Distribuição dos profissionais segundo as variáveis sócio-

demográficas. Natal-RN, 2005. 

Variáveis Médico Enfermeiro Dentista Aux. enferm. Aux.  sau.  bucal 

sexo

masculino

feminino

04

14

-

18

04

14

02

16

-

18

idade

Até  30 

31 a 40 

41 a 50 

+ 50 

01

03

08

06

01

10

07

-

-

04

08

06

-

07

10

01

-

03

14

01

tempo ser. público 

até 10 anos 

11 a 20 anos 

+ de 20 anos 

03

07

08

03

14

01

02

10

06

03

13

02

02

10

06

escolaridade 

universitário

médio

fundamental

18

-

-

18

-

-

18

-

-

04

14

-

-

16

02

Chama a atenção o nível de formação dos auxiliares de enfermagem, pois, 

22% deles têm curso universitário. Tal tendência pode ser atribuída ao estímulo 
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proporcionado pelo Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem (PROFAE), que vem atuando no sentido de fortalecer a formação e a 

qualificação, incentivando tanto a formação técnica quanto a ascensão no nível de 

escolaridade.  

4.3  Estrutura da representação social do cuidado 

Para Abric109, toda representação social é organizada em torno de um núcleo 

central, que unifica e dá sentido ao conjunto de uma representação, e de alguns 

elementos periféricos, que permitem certa flexibilidade à representação. Nesse sentido, 

utilizamos aqui a teoria do núcleo central para compreendermos a organização interna 

da representação social do cuidado: “O núcleo central é o elemento fundamental da 

representação, posto que determina sua significação e organização interna”109.

O núcleo central se constitui em um subconjunto da representação, podendo 

ser formado por um ou mais elementos, cuja ausência causaria a desestruturação ou a 

mudança de significado dessa representação. Como se verá a seguir, utilizamo-nos de 

um método de análise quantitativo para determinar os elementos do núcleo central da 

representação aqui estudada. Adiante, lançaremos mão de uma análise de cunho 

qualitativo, visando complexificar a leitura dos dados através da análise da freqüência 

simples e das ordens médias de evocação. Com isso ressaltamos que a centralidade 

de um elemento não está relacionada unicamente à sua dimensão quantitativa, mas, q 

principalmente, ao seu caráter qualitativo, ou seja, ao sentido que esse elemento 

possui dentro do sistema de referências cognitivas e culturais utilizadas pelos sujeitos 

para atribuir significados aos objetos do mundo social107.

 Nessa perspectiva, usamos uma abordagem que, partindo da análise dos 

aspectos estruturais, permitisse evidenciar os elementos centrais e os periféricos da 

representação social do cuidado. Distinguir esses dois componentes é fundamental 

para que se possam delimitar os conteúdos e a organização interna da representação. 

Nessa direção, sob o ponto de vista metodológico, Abric109 propõe as seguintes etapas 

de estudo: 

Investigação do conteúdo da representação; 
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Estudo da estrutura da representação; 

Determinação e controle do núcleo central. 

Adotando essas orientações, procuramos construir um caminho metodológico 

que, a partir da utilização de um questionário e da realização de entrevistas, pudesse 

ajudar-nos a conhecer não só o conteúdo geral da representação social do cuidado,

mas também como se estruturam e se organizam os elementos que o compõem. 

O questionário utilizado buscou captar os elementos culturais (imagens, 

crenças, valores, etc.) que interferem na construção da representação e, através da 

técnica de associação livre de palavras, identificar os elementos centrais e periféricos 

da representação. Com esse procedimento, buscamos também salientar a dupla 

estrutura figurativa e simbólica da representação social do cuidado.

As associações que emergiram, quando utilizamos à frase indutora “Escreva,

rapidamente, as palavras que, na sua opinião, se associam ao cuidado”, totalizaram 

540 evocações (Anexo 2). A análise dessas evocações, feita por meio da observação 

da freqüência simples de cada uma delas, revelou 134 palavras diferentes, 

correspondendo a uma média de evocações de seis palavras por sujeito, isto é, todos 

os sujeitos cumpriram totalmente o que foi proposto. Observamos, uma variação 

significativa das palavras empregadas, colocando em evidência a polissemia em 

relação ao objeto. 

Quadro 6 – Sumário dos resultados da associação livre de palavras obtidos 

partir das evocações de profissionais do PSF da cidade do Natal-RN – 2005. 

Número total de evocações 540 

Número de palavras diferentes evocadas 134 

Média de evocação por sujeito 06 

Sujeitos que indicaram a palavra mais importante 90 

 Total de sujeitos 90 

Após uma leitura flutuante, o total das evocações (540 palavras), foi 

reagrupado em um conjunto formado por 134 palavras diferentes, com base em uma 

análise das semelhanças lexicais existentes entre elas e, em seguida, definimos as dez 

categorias emergentes. Por exemplo, a palavra acolhimento foi agrupada no mesmo 
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conjunto das palavras escuta, diálogo, respeito, compreender o outro (Anexo 2). Essa 

codificação foi realizada de acordo com o consenso de três professores, que fizeram o 

papel de juízes, e, que trabalham com o mesmo referencial teórico-metodológico. 

Como ressalta Abric109, as “produções” obtidas pela associação livre não são fáceis de 

ser interpretadas durante uma primeira análise. Portanto, faz-se necessário lançar mão 

de variados recursos e estratégias de análise para que se chegue o mais próximo 

possível da compreensão do corpus obtido. Uma questão fundamental a ser destacada 

diz respeito a como distinguir uma evocação prototípica daquela que é central, portanto 

organizadora da representação. 

Inicialmente, como refere Abric109, é necessário analisar o sistema categorial 

utilizado pelos sujeitos para que seja possível uma aproximação ou compreensão do 

conteúdo da representação. Em seguida, busca-se detectar os elementos 

organizadores desse conteúdo, com base em três indicadores possíveis, quais sejam: 

a freqüência da evocação no conjunto da população; o ranking de seu aparecimento; e 

sua importância para os sujeitos (esta, obtida quando o sujeito escolhe a palavra mais 

importante entre as que ele citou). 

Entretanto, neste estudo, antes de submetermos o corpus obtido à análise 

proposta por Abric109, decidimos adotar um procedimento sugerido por Pierre Vergès e 

já utilizado no Brasil – conforme temos conhecimento – por Luiz Fernando Tura98  da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e Celso Pereira de Sá110, da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro. Desde já, queremos ressaltar que nos inspiramos 

fortemente nos procedimentos desenvolvidos por Tura98 . 

 Vergès117, sugere que o conjunto de evocações seja agrupado em categorias 

semânticas, antes de ser submetido à análise geral da freqüência e das ordens médias 

de evocação em outro tipo de análise descritiva ou comparativa que se queira fazer. A 

análise no nível lexical (tipo de léxico, dispersão, ocorrência e co-ocorrência, etc.), 

complementada pela análise de categorias temáticas, é extremamente útil para 

fornecer informações importantes sobre a natureza do conteúdo da representação. 

 Seguindo tais orientações, foi possível agrupamos todas as evocações em 

dez categorias, quatro das quais se destacaram, por corresponderem 60% das 

evocações: atenção (63), acolhimento (47), amor (41) e humanização (30).
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Como a segunda etapa da associação livre de palavras consiste em pedir aos 

sujeitos que coloquem em ordem de significação, para eles, as palavras evocadas, a 

Tabela 1 apresenta também as ordens de classificação obtidas.

Assim, no primeiro momento, foi possível acessarmos os mais diversos 

conteúdos semânticos. Em seguida, através de classificação reunindo sinônimos ou 

palavras aproximadas, do ponto de vista semântico, fizemos a primeira aproximação ao

corpus, possibilitando a representação gráfica dos resultados por meio de tabelas de 

freqüências. Seguiu-se, então, a classificação em unidades de significação e, por 

conseguinte, a categorização, dando visibilidade à estrutura interna existente no corpus

em análise. 

Na seqüência, foram evidenciados os elementos organizadores da 

representação através dos seguintes indicadores: a freqüência da evocação no 

conjunto da população, a média de freqüência da evocação e a importância do item 

para o sujeito. Entende-se que as palavras evocadas mais freqüentemente e mais 

prontamente pelos sujeitos compõem, provavelmente, os elementos centrais das 

representações desses sujeitos acerca do tema.

A Tabela 1 apresenta as ordens de classificação obtidas a partir da 

significação das palavras evocadas pelos sujeitos, compondo, assim, as categorias: 

atenção, acolhimento, amor, assistência, conhecimento, dedicação, higiene,

humanização, responsabilidade e trabalho.
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Tabela 1 – Evocações segundo a ordem de classificação e ordem média de 

evocaçãoVIII

Palavras 1ª evoc. 2ª evoc. 3ª evoc. 
Outras 

evoc.

Total

evoc.
OME

1. ATENÇÃO 24 18 21 28 91 1,95 

2.ACOLHIMENTO 22 16 09 12 59 1,72 

3. AMOR 18 14 09 21 62 1,78 

4.ASSISTÊNCIA 10 08 09 12 39 1,96 

5.CONHECIMENTO 01 09 04 13 27 2,23 

6.DEDICAÇÃO 01 06 11 18 36 2,57 

7.HIGIENE 05 08 06 - 19 2,06 

8.HUMANIZAÇÃO 08 11 11 12 42 2,10 

9.RESPONSABILIDADE 12 08 09 01 30 1,89 

10.TRABALHO 03 03 06 07 19 2,25 

TOTAL 104 100 96 124 424 20,50

     Nota: *OME = Ordem Média de Evocação 

Vergès117,129, aprofundando o uso da técnica da associação livre de palavras 

para a identificação dos elementos do núcleo central das representações, propôs  um 

método de análise que torna possível a verificação da prototipicalidade  dos elementos 

do núcleo central, através de dois critérios: verificação da freqüência das evocações e 

da ordem média de evocação (a exemplo do que sugere também Jean-Claude Abric).  

Retomando o que já foi dito anteriormente, no primeiro momento da técnica da 

associação de palavras, os sujeitos são estimulados a fazer as associações com o 

termo ou palavra indutora.  No segundo momento, eles devem classificar em ordem 

crescente de importância, as evocações produzidas. Para Vergès, esse procedimento 

permite ir-se além da natureza essencialmente coletiva da medida de freqüência. 

                                           

VIII  Na tabela 1, a coluna outras  evocações contem a soma das evocações que apareceram a partir do quarto lugar. 
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Dessa forma, permite-se que os sujeitos possam expressar as variações semânticas 

em relação ao objeto representacional em questão. Como ressalta Sá110, isso constitui 

um grande avanço no sentido de “uma efetiva identificação das cognições centrais, ou 

seja, o procedimento iria além do simples levantamento daquelas que, por mais 

salientes, têm maior possibilidade de pertencer ao núcleo”. 

De acordo com a proposta de Vergès129, calculamos a freqüência de evocação  

a partir do somatório das freqüências com que a palavra foi evocada em cada posição, 

enquanto, para obtermos a ordem média de evocação,  ponderamos, com peso 1, a 

evocação feita em primeiro lugar, com peso 2 a segunda evocação, seguindo com 

tantas ponderações quantas associações solicitadas. O somatório dos produtos, 

dividido pelo somatório das freqüências da palavra citada nas diversas posições, 

corresponde à ordem de evocação da palavra. A média aritmética dos valores da 

ordem de evocação de cada palavra corresponde à ordem média de evocação. 

Procedendo-se à análise desses dois índices, de forma simultânea e combinada, torna-

se possível revelar os elementos que provavelmente participam do núcleo central da 

representação, devido à sua saliência. 

A partir desse procedimento, é possível distribuir os resultados obtidos em um 

diagrama de quatro quadrantes, de maneira que o eixo horizontal se refere à ordem 

média de evocação (com os valores menores para o lado esquerdo do eixo) e o eixo 

vertical à freqüência de evocação (com os valores maiores dispostos na parte superior 

do eixo). Assim, o quadrante superior esquerdo é composto pelas evocações de maior 

freqüência e prontamente expressas; o quadrante inferior direito pelas evocações de 

menor freqüência e as mais tardiamente enunciadas. Dessa forma, os elementos que 

participam do núcleo central da representação situam-se no quadrante superior 

esquerdo (maior freqüência e pronta evocação); já no quadrante inferior direito estão 

situados os de menor freqüência, denominados de elementos periféricos. Nos 

quadrantes superior direito e inferior esquerdo, situam-se os elementos que se 

relacionam menos diretamente com o núcleo central117.

A partir dessas proposições efetuamos o cálculo das freqüências de ocorrência 

das evocações das categorias e das respectivas ordens médias de evocação. Os 

resultados apontam freqüência média de evocação igual a 30 e média aritmética das 

ordens médias de evocação igual a 2,05.
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Em seguida, procedemos à análise combinada das indicações apontadas, o 

que possibilitou delimitarmos a área de localização dos elementos que, provavelmente, 

participam do núcleo central e do sistema periférico da representação do cuidado

construída pelos profissionais do PSF (Esquema Figurativo 1).

Esquema Figurativo 1 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado dos profissionais do PSF 

OME  2,05 OME > 2,05 

Atenção (63) 1,95  

Acolhimento (47)1,72 Humanização (30) 2,10 

Amor (41) 1,78  

F  30  

F < 30 Conhecimento (13)2,23 

 Dedicação (19)2,57 

Assistência (27)1,96 Higiene (19)2,06 

Responsabilidade (29)1,89 Trabalho (12)2,25 

Observa-se que, atenção, acolhimento e amor situam-se no quadrante 

superior esquerdo, por apresentarem uma maior saliência; dessa forma, compõem o 

núcleo central da representação social do cuidado. Os elementos dos demais 

quadrantes tendem, por conseguinte, a representar os elementos periféricos da 

representação.

Na análise do Esquema Figurativo 1, percebemos que, no quadrante inferior 

esquerdo, estão localizadas as categorias responsabilidade e assistência; no 

quadrante superior direito, a categoria humanização, mostrando uma certa

proximidade do núcleo central, e no quadrante inferior direito estão situadas as 

categorias dedicação, higiene, conhecimento e trabalho, ou seja, os elementos 

periféricos da representação. 

A partir do que foi exposto, cabe aqui uma reflexão a respeito da organização 

dos elementos da representação em estudo. Pelo método de Vergès117, a categoria 

humanização não faz parte do quadrante superior esquerdo. Portanto, em princípio, 
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não compõe o núcleo central. Todavia, as categorias acolhimento e humanização, no 

universo cultural dos profissionais, fazem parte do cuidado, ou seja, constituem-se em 

componentes deste, havendo dessa forma, uma forte aproximação do sentido 

semântico para os sujeitos.

Retornando a Tabela 1, pode-se perceber que, na primeira evocação, 

acolhimento obteve freqüência igual a 22; na segunda, 16; e na terceira 09.  

Humanização, por sua vez, obteve: na primeira evocação, 08; na segunda evocação, 

11; e, na terceira, 11.  No total, acolhimento obteve 47 e humanização 30.

Quanto à ordem média de evocação (OME), tem-se: acolhimento = 1,72 e 

humanização = 2,10. Isso indica, a nosso ver, que os sujeitos estão se referindo a 

acentuações individuais quanto ao objeto cuidado. Para uns, é o acolhimento, o 

elemento mais importante do cuidado. Para outros, é a humanização. De qualquer 

forma, todos estão se referindo aos elementos que compõem o cuidado. Assim, pode-

se dizer que acolhimento e humanização estão situados dentro de um mesmo campo 

semântico.

Isso confirma a hipótese teórica de Pierre Vergès, ao propor, em seu método,  

uma fase que se preocupa em analisar a classificação das palavras. Essa estratégia 

metodológica ajuda a perceber, para além da natureza essencialmente coletiva (como 

já referido anteriormente), a variação de sentido que cada sujeito atribui ao objeto 

representado. Isso mostra que, embora a representação seja social (coletivamente 

elaborada e partilhada), ela não elimina o sujeito (o individual) como pensava 

Durkheim86. Partilhar uma verdade sobre determinado objeto não significa, portanto, 

anular-se diante do coletivo: 

“Humanização,... escutar,... acolher as pessoas que necessitam não só 
da parte curativa, mas da escuta, pois são muito carentes e não 
precisam só da parte curativa. No momento que o profissional senta e 
escuta suas aflições e dificuldades do dia-a-dia, eles tem..., eu acho..., 
que eles já saem mais aliviados” (dentista).  

Assim, podemos compreender a saliência dos elementos humanização e

responsabilidade e compreender também o elemento periférico que aparece no 

quadrante inferior direito – dedicação – apesar de representarem certa aproximação a 
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compreensão de cuidar, não conseguem ainda provocar mudanças de significados no 

núcleo central uma vez que o sentido atribuído não corresponde a um fazer equivalente 

na prática cotidiana. 

Tomando em consideração também que é preciso manter-se uma postura 

plurimetodológica, no estudo das representações sociais, achamos pertinente a 

ressalva que Vergès, de acordo com Sá110, faz à contribuição que o primeiro dá aos 

métodos de estudo do núcleo central:

“Outros princípios de reorganização dos termos e categorias podem ser 
utilizados. Pois esse método de análise constitui, de maneira raciocinada, 
uma base de dados que permite diversos procedimentos de leitura e 
interpretação. Mas essas leituras não são em nenhum caso gratuitas, 
porque dados foram construídos por um procedimento que se apóia 
sobre a relação entre prototipicalidade e palavras organizadoras de uma 
representação. A originalidade é aqui a de cruzar dois critérios de 
prototipicalidade: o da freqüência e o da ordem de aparecimento da 
evocação. Esse cruzamento permite saber se a representação do 
conjunto do domínio tem uma certa coerência sob a forma de linhas de 
força que a atravessam e de hierarquia entre os elementos. Ele 
proporciona enfim o princípio de constituição das diferentes categorias”.  

A interpretação aqui dada às categorias acolhimento e humanização parte, 

portanto, de uma compreensão do universo cultural no qual estão situados os nossos 

sujeitos. A análise ora desenvolvida procura, pois, combinar o estudo da freqüência 

com os referentes culturais adotados pelos profissionais das equipes do PSF da cidade 

do Natal. 

A mesma observação pode ser aplicada às categorias atenção/amor e 

humanização. Apesar de se situarem em quadrantes distintos, elas têm suas bases 

semânticas ancoradas em pressupostos teóricos de senso comum, segundo os quais, 

no campo da saúde, a atenção, e mais recentemente amor, acolhimento e 

humanização, representam um discurso mais aceito ou mais correto no âmbito do 

PSF.  Podemos dizer que a absorção da proposta de produção do cuidado é 

incorporada de forma parcial, atualmente, nos espaços do Programa Saúde da Família. 

Humanização é, portanto, quase um sinônimo de atenção, que, por sua vez, 

apresenta-se também com o significado de assistência. Senão, vejamos: 
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“Atenção - porque se você consegue dar uma boa assistência, você 
está humanizando os serviços ” (enfermeiro). 

“Atenção - significando uma assistência continuada, uma preocupação 
com o estado de saúde, com o bem-estar do outro” (médico). 

“Atenção – porque se você contempla a dedicação e a 
responsabilidade, ao mesmo tempo, a atenção é fundamental para um 
bom desempenho” (enfermeiro). 

“Atenção - em relação à saúde devemos ter atenção quanto à 
medicação, ao estado geral da pessoa, atividade exercida etc. 
(dentista). 

Pode-se, dessa forma, compreender a saliência dos elementos atenção, 

acolhimento, amor e humanização e concluir que o núcleo central da representação 

social do cuidado está constituído, dentro de um mesmo campo semântico, pelos 

seguintes elementos: atenção-acolhimento-amor/ humanização.

Nessa perspectiva, podemos inferir que esses elementos podem ser 

agrupados em dois campos semânticos: atenção/humanização. Em torno de 

humanização, circulam todas as evocações que a concretizam, como, por exemplo, 

acolhimento e amor. Portanto, cuidado é humanização e atenção – humanização que é 

percebida e praticada dentro de um determinado contexto sócio-histórico-cultural.

Como bem ressalta Abric, citado por Sá110, o núcleo central “é diretamente 

ligado e determinado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas. Ele é nesse 

sentido fortemente marcado pela ‘memória coletiva’ do grupo e pelo sistema de normas ao qual 

ele se refere”.

O núcleo central é, pois, a base comum coletivamente partilhada das 

representações sociais. Através dele, se realiza o consenso em torno do objeto. No 

caso do PSF, para esses sujeitos (isso visto de modo genérico, coletivo), o cuidado

está fundamentalmente associado à atenção, ao acolhimento, ao amor ou à

humanização.  Esses itens são vistos como essenciais para a produção do cuidado

junto aos pacientes. Destacamos que, para uns, o cuidado é garantido pelo binômio 

atenção-humanização; para outros por atenção-acolhimento ou atenção-amor. Pelo 

exposto, concluímos que o cuidado não é compreendido em sua essência, isto é, como 

um conjunto de elementos “éticos/filosóficos/relacionais/assistenciais/integrais”, 

necessários à produção do cuidado para com as pessoas. Nos conceitos, valores, 
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imagens, preconceitos, enfim no conteúdo da representação social do cuidado

construído pelas equipes do PSF, este é entendido de forma fragmentada, na medida 

em que predominam apenas alguns dos elementos necessários à produção do 

cuidado, e, ainda assim, com significações pouco apropriadas, deixando-se de fora 

outros elementos essenciais a essa produção: “Atenção – é essencial que você preste uma 

assistência com atenção aos fatores biológicos e psicológicos” (médico). “Amor – se você faz 

seu trabalho com amor tudo dá certo” (dentista).

Percebemos, no entanto, que há, nas ações cotidianas desses sujeitos, uma 

forte influência do modelo biomédico, orientando grande parte de suas práticas de 

saúde. Há, assim, uma prioridade para o tratamento das alterações e lesões corporais, 

em detrimento de outras necessidades relativas à dimensão subjetiva dos indivíduos, 

isto é, pouco espaço para a escuta dos usuários e de seus sofrimentos, 

conseqüentemente para a atenção e o cuidado integral à saúde. 

4.3.1 O Núcleo Central e as variações dos seus campos semânticos 

A preocupação em compreender a estrutura e a organização do núcleo central 

não significa tornar menos importante, ou secundarizar, os elementos periféricos, pois 

estes são também importantes para a compreensão mais ampla do conteúdo de uma 

representação social, na medida em que são eles que permitem a integração das 

experiências e histórias individuais e suportam a heterogeneidade do grupo. Vejamos o 

quadro-síntese (Quadro 7) elaborado por Abric e reproduzido por Sá110.

Quadro 7 Elementos constituintes do Sistema central e do Sistema periférico 

da  Representação Social 

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO 

ligado à história coletiva e à memória do 

grupo

permite a integração das experiências e 

das histórias individuais 

consensual, define a homogeneidade do 

grupo          

suporta a heterogeneidade do grupo 

estável, coerente, rígido flexível  
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suporta as contradições. 

resistente à mudança     evolutivo 

pouco sensível ao contexto imediato sensível ao contexto imediato 

FUNÇÕES FUNÇÕES 

gera a significação da representação permite adaptação à realidade concreta 

determina sua organização      permite a diferenciação do conteúdo 

 protege o sistema central 

Como se pode ver, se o sistema central dá conta da dimensão macro da 

representação, o sistema periférico ressalta as peculiaridades da dimensão micro, isto 

é, permite que se possam destacar as relações particulares (subjetivas, afetivas, 

contextuais) que os sujeitos mantêm com o objeto representado. Por essa razão, no 

decorrer da pesquisa, procuramos verificar a acentuação particular dadas pelos 

sujeitos ao conteúdo da representação social do cuidado em função da sua experiência 

profissional e de sua visão de mundo. Observamos, então, que essas diferenças eram 

mais evidentes quando comparávamos os profissionais com nível universitário e os que 

tinham apenas nível médio (mais especificamente os auxiliares de saúde bucal). 

Objetivando explorar de modo mais amplo a composição prototípica do núcleo 

central, mesmo se tratando de uma amostra pequena buscamos averiguar se 

ocorreriam alterações significativas no núcleo central, caso fossem consideradas as 

categorias profissionais – auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, médico, 

enfermeiro e dentista – e também essas categorias agrupadas de acordo com a 

escolaridade – pessoal de nível médio: auxiliar de enfermagem e auxiliar de saúde 

bucal; e pessoal de nível universitário: as demais categorias. Verificamos, então, que a 

categoria amor é comum a quase todas as profissões, não compondo o núcleo central 

apenas dos auxiliares de saúde bucal; e a categoria atenção está compondo o núcleo 

central da representação dos médicos, dos enfermeiros, dos dentistas e dos auxiliares 

de enfermagem, ausente apenas entre os auxiliares de saúde bucal. Já as categorias 

acolhimento e humanização comportam-se da seguinte maneira: acolhimento está

presente nas evocações que compõem o núcleo central das representações sociais 

dos cirurgiões dentistas, dos médicos e dos auxiliares de enfermagem. A categoria 

humanização, por sua vez, compõe o núcleo central dos cirurgiões-dentistas, auxiliares 
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de enfermagem e auxiliares de saúde bucal; responsabilidade está presente apenas 

nas evocações feitas pelos médicos, apresentando-se como um dos componentes do 

núcleo central; já para os auxiliares de saúde bucal, o núcleo central está fortemente 

marcado por higiene e trabalho, destacamos que, higiene compõe o núcleo central 

apenas para estes profissionais, e o sentido apresentado está eminentemente 

ancorado na esterilização e na limpeza. Um exemplo disso pode ser verificado a seguir: 

 “[...] Higiene - temos que ter muito cuidado com a limpeza e esterilizar 
bem o instrumental” (auxiliar de saúde bucal). 

Dessa forma, é possível compreender o universo simbólico desses sujeitos, 

isto é, suas representações legitimadas demonstradas a partir das ancoragens 

realizadas por cada categoria profissional. 

Os Esquemas Figurativos a seguir (de 2 a 8) apresentam as diversas 

composições do núcleo central por nível de escolaridade (nível médio e nível 

universitário) e por categorias profissionais, delimitando as áreas de localização dos 

elementos que, provavelmente, participam do núcleo central e do sistema periférico da 

representação social do cuidado.

Esquema Figurativo 2 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado dos médicos 

OME  1,88 OME > 1,88 

Atenção (10) 1,60  

Acolhimento (10)1,80  

Amor (11) 1,82 Assistência (06)2,66

Responsabilidade (08)1,10  

F  5  

F < 5 Conhecimento (03)2,33 

Trabalho (01)1,00 Dedicação (02)2,00 

 Higiene (01)2,00 

 Humanização(02) 2,50   
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Esquema Figurativo 3 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado dos enfermeiros 

OME  2,96 OME > 2,96 

Amor (07) 1,85 Atenção (16) 2,20 

 Dedicação (07)2,43

F  7  

F < 7

Humanização (05) 1,60  Responsabilidade (02)2,00 

Assistência (05)1,80 Acolhimento (06)2,00 

Conhecimento (06)1,83  

Esquema Figurativo 4 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado dos cirurgiões-dentistas 

OME  2,10 OME > 2,10 

Atenção (11) 1,82 Amor (07) 2,30

Acolhimento (10)1,80 Assistência (06)2,33 

Humanização (08) 1,88  

F  6  

F < 6    

Responsabilidade (05)1,20 Dedicação (03)3,00 

Conhecimento (01)1,00 Higiene (03) 2,66 

Esquema Figurativo 5 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado dos auxiliares de 

enfermagem

OME  2,07 OME > 2,07 

 Atenção (06) 3,00

Acolhimento (10)1,30 Humanização (07)2,14   

Amor (07) 1,43 Dedicação (10)2,20

F  6  
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F < 6 Conhecimento (04)2,50 

Responsabilidade (05)1,80 Assistência (04)2,25 

Higiene (01) 2,00  

Esquema Figurativo 6 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado dos auxiliares de saúde 

bucal

OME  2,06 OME > 2,06 

Higiene (09)1,88  

Humanização (09)1,44 Assistência (08)2,12 

Trabalho (06)2,00 Responsabilidade (07)2,28

F  6  

F < 6   

Acolhimento (04)1,75 Dedicação (03)2,66 

Amor (03) 1,66 Atenção (04) 2,75 

Esquema Figurativo 7 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado do pessoal de nível 

universitário

OME  1,96 OME > 1,96 

Atenção (37) 1,89  

Acolhimento (26)1,62  

Amor (25) 1,96 Assistência (17)2,29

F  16  

F < 16  

Humanização (15)1,87 Dedicação (12)2,50 

Responsabilidade (15)1,93 Conhecimento (10)2,00 

Trabalho (01)1,00 Higiene (04)2,50 
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Esquema Figurativo 8 - Elementos constituintes do núcleo central e dos 

elementos periféricos da representação social do cuidado do pessoal de nível médio

OME  2,04 OME > 2,04 

Humanização (16) 1,75 Dedicação (14)2,14 

Acolhimento (14)1,43 Responsabilidade (12)2,10 

 Assistência (12)2,20

F  11  

F < 11  

Amor (10) 1,50

Higiene (10)1,90 Atenção (10) 2,90 

Trabalho (06)2,00 Conhecimento (04)2,50 

Comparando os esquemas figurativos 7 e 8, observamos que a categoria 

assistência se aproxima do núcleo central da representação social do cuidado nos dois 

casos, e está ancorada em práticas curativas. Vejamos: “[...] cuidamos  do paciente no 

momento que prestamos uma boa assistência... quando ele precisa do atendimento para 

resolver sua patologia” (médico). “[...] Temos que dar assistência ao usuário quando ele 

apresenta um problema de saúde” (auxiliar de enfermagem). 

 Já as categorias responsabilidade e dedicação aparecem também compondo 

o núcleo central do pessoal auxiliar, isto é, dentro de um mesmo campo semântico. 

Elas são verbalizadas com ênfase e ancoragem no compromisso e no juramento 

estabelecido durante a sua formação, ou seja, como uma forma de não se quebrar o 

pacto profissional firmado: “[...] nós temos que cumprir com o nosso juramento profissional 

de tratar bem o paciente” (auxiliar de enfermagem) 

 Analisando as combinações dos elementos situados nos quadrantes 

superiores esquerdos (para ater-nos apenas às proposições de Pierre Vergès), 

constatamos que, em quase todos os casos, os elementos do núcleo central da 

representação social do cuidado estão aí presentes. Ou seja, atenção, acolhimento e

amor são organizadores da representação objeto deste estudo. Essa constatação 

reforça o que diz Abric109 a respeito dessa questão, isto é, que uma cognição é central 

não apenas por estar fortemente ligada a outras, mas por desempenhar uma dupla 
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função: ser geradora de um sentido em relação às demais e ser organizadora das 

relações que os elementos periféricos mantêm com o núcleo central.

Apesar de manterem cognições que remetem ao paradigma flexneriano, ou 

seja, centrado na medicina clínica, com base na assistência, alguns profissionais do 

PSF estão em processo de incorporação da novidade: começam a ressignificar essas 

cognições, na medida em que acolhimento e humanização aparecem dentro de um 

mesmo campo semântico, compondo, assim, o núcleo central da representação social 

em estudo. Nesse sentido, a fala de alguns sujeitos é enriquecida com significações 

novas, indo ao encontro da discussão filosófica do cuidado: “[...] tratar bem as pessoas, 

acolher e ouvi-las com atenção, pois a escuta é fundamental... e aí, tentar resolver os 

problemas apresentados” (enfermeira). Enfim, percebemos que começa a acontecer, ao 

mesmo tempo, uma mudança de significado, para alguns profissionais, seja em função 

da história de vida, das pressões sociais e institucionais, das experiências individuais, 

visto que há predominância e manutenção de valores e significados tradicionais 

(biologicistas e tecnicistas) relacionados ao cuidado.

Verificamos, ainda, que o sistema periférico se modifica nas cinco categorias 

profissionais consideradas. O que há em comum no sistema periférico da 

representação social do cuidado elaborado pelos médicos e cirurgiões-dentistas são as 

cognições higiene e dedicação. Já para os enfermeiros, o sistema periférico está 

representado por responsabilidade e acolhimento, refletindo, provavelmente, as 

diferentes experiências e vivências no cotidiano singular de cada serviço de saúde, o 

investimento pessoal ou, ainda, o investimento institucional viabilizado por meio do 

processo de educação permanente no PSF. Cabe aqui destacar que as discussões 

sobre o cuidado, no âmbito da enfermagem, vêm historicamente fazendo parte da 

pauta cotidiana, seja na universidade seja nos fóruns da categoria, o que, certamente, 

tem contribuído para a incorporação de novos valores e significados sobre o cuidado –,

mais compatíveis com as tecnologias leves.

Focalizando os profissionais de nível médio, verificamos que não há elementos 

periféricos comuns entre eles. Entre os auxiliares de enfermagem, encontra-se 

conhecimento e assistência e, entre os auxiliares de saúde bucal, dedicação e atenção.

Os auxiliares de enfermagem têm seu foco mais direcionado para o conhecimento, o 

que sugere tanto o retorno de conhecimentos adquiridos em capacitações quanto a 
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necessidade de se investir em educação permanente, ao passo que os auxiliares de 

saúde bucal voltam a sua atenção para a dedicação, ou seja, “[...] a gente tem que se 

dedicar ao paciente, dar uma boa assistência, não é?” (auxiliar de saúde bucal). A diferença 

entre essas duas categorias profissionais pode estar ocorrendo pelo fato de o auxiliar 

de enfermagem do PSF vir sendo mais contemplado com capacitações e cursos de 

atualização, o que, certamente, contribui para a incorporação de novos elementos, ao 

passo que, para os auxiliares de saúde bucal as capacitações acontecem de forma 

mais esporádica. 

Observando as evocações dos médicos, verificamos que as categorias 

conhecimento, humanização, dedicação e higiene aparecem compondo o sistema 

periférico da representação social do cuidado, indicando que esses profissionais  

começam a elaborar um discurso “mais adequado”, dado o maior número de cognições 

evocadas e, principalmente, a emergência da categoria humanização, que sugere, se 

não  uma mudança na representação, um movimento de reflexão.

Partindo do princípio de que há uma complementaridade entre o vivido, seus 

condicionantes sócio-históricos e as representações sociais, estas regem as relações e 

condutas dos indivíduos, da mesma forma que valores, normas e práticas culturais 

estabelecem parâmetros na construção dessas representações. De acordo com esse 

entendimento de mútua complementaridade dentro do sistema representacional, 

destaca-se a importância dos elementos periféricos pelo fato de estes possibilitarem a 

ancoragem (atribuição de sentido) do objeto da representação social, devido à sua 

capacidade de operacionalizar a relação das representações com o contexto social 

imediato e as situações vividas no grupo social. 

Nesse processo, o significado central da representação é protegido pelo 

sistema periférico, que lhe permite uma certa flexibilidade, o que vem atender à 

complexidade e espontaneidade da vida cotidiana. Dedicação, conhecimento, trabalho 

e higiene, por exemplo, são elementos que constituem o sistema periférico da 

representação social do cuidado, cumprindo, assim, uma função reguladora e 

adaptadora do sistema central, em sua modulação com o vivido na prática habitual dos 

profissionais do PSF.

Observa-se, no entanto, como ilustrado anteriormente, que “higiene e trabalho”

ainda fazem parte de uma compreensão mais biológica, técnica e assistencial do 
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cuidado, ou seja, menos relacionada ao campo das tecnologias leves/relacionais. Isso 

mostra que o termo higiene é absorvido, constituindo-se de elevada importância, 

entretanto o seu sentido não está diretamente relacionado ao cuidado aqui discutido e 

pretendido.  

As representações sociais desses grupos estão fundamentadas nos elementos 

aqui expostos, os quais estruturam a prática individual e profissional. Assim, o cuidado

em saúde, no PSF, na concepção dos sujeitos das cinco categorias profissionais, é 

verbalizado por meio de: atenção, amor, acolhimento e humanização. Tais 

representações atuam como um sistema de interpretação da realidade, norteando as 

relações que cada indivíduo estabelece com seu meio físico e social, determinando 

seus comportamentos e práticas, mediatizadas pela comunicação social inter e 

intragrupal130-131.

Há uma complexidade em relação ao cuidado: cada profissional detém um 

saber sobre o seu fazer a respeito do cuidado, saber que é construído historicamente e 

que se faz presente na dinâmica institucional. Mas, de forma gradativa, novos sentidos 

sociais sobre esse fazer-cuidado vão sendo gestados, a partir das condições objetivas 

nas quais os profissionais do PSF, na condição de trabalhadores, objetivam-se como 

seres sociais, ocupando seu espaço de trabalho. 

 A titulo de ilustração o Quadro 8 apresenta algumas justificativas emitidas 

para os elementos constitutivos do núcleo central das representações sociais dos 

profissionais investigados, e mostra as particularidades e singularidades desses 

sujeitos.

Quadro 8 – Justificativas apresentadas, pelos profissionais do PSF, para a 

escolha das palavras (categorias) consideradas mais importantes.

ATENÇÃO 

“Atenção, pois é fundamental que a gente 

preste uma assistência com atenção aos 

fatores biológicos apresentados para a 

identificação dos sintomas da doença...”

(médico)

“Atenção é essencial para que possamos 

dar assistência atentando para os fatores 
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biológicos, psicológicos” (enfermeiro).

“Atenção, porque se você está atento, 

você pode tratar e prevenir as doenças, e 

dessa forma está cuidando” (médico).

ACOLHIMENTO 

“Acolhimento, o ato de acolher é 

fundamental, pois implica um atendimento 

que respeita o paciente, possibilita acesso 

e gera um atendimento humanizado”

(dentista).

“Acolhimento, receber bem os pacientes 

e escutá-los” (auxiliar de enfermagem) 

AMOR

“Amor, por se tratar de um sentimento que 

engloba todo os outros” (auxiliar 

enfermagem).

 “Amor, porque tudo que se realiza na vida 

deve ser com amor” (enfermeiro). 

“Amor, pois tudo que se faz com amor tem 

resultado positivo” (médico) 

HUMANIZAÇÃO 

“Humanização, escutar, acolher as 

pessoas que necessitam não só da parte 

curativa, mas da escuta, pois são muito 

carentes e não precisam apenas da parte 

curativa, mas também do acolhimento” 

(enfermeiro)

“Humanização, pois no momento que o 

profissional senta e escuta suas aflições e 

as dificuldades do dia a dia, eles têm...eu 

acho que eles já saem mais aliviados do 

sofrimento” (dentista).

A justificativa relacionada a acolhimento deixa claro que os sujeitos 

compreendem o significado da palavra “acolhimento”. Pode-se dizer, portanto, que se 
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inicia uma ressignificação, ou seja, uma aproximação ao cuidado, visto que o 

acolhimento é um de seus elementos. Cabe ressaltar que uma parte dos sujeitos que 

fizeram referência ao acolhimento demonstrou um sentido mais ampliado do cuidado,

sem, no entanto, fazerem referência ou descreverem à necessidade de se levar em 

consideração a subjetividade envolvida no adoecimento e sofrimento dos usuários. 

Já a categoria amor poderia ter apresentado um significado que viesse a 

compor as tecnologias leves, entretanto o sentido a ela atribuído pela maioria dos 

sujeitos foi superficial, ou melhor, banalizado, algo repetido pelo senso comum, no 

intuito de convencer quem está ouvindo. “[...] Amor, por se tratar de um sentimento que 

engloba todo os outros” (auxiliar de enfermagem); “[...] Amor, porque tudo que se realiza na 

vida deve ser com amor” (enfermeiro); “[...] Amor, pois tudo que se faz com amor tem 

resultado positivo” (médico); “[...] Amor, pois amor é fundamental para tudo na vida” 

(dentista); “[...] Amor, a gente deve fazer tudo com amor para dar certo” (auxiliar de saúde 

bucal). Existe uma interface entre esses discursos e as narrativas sobre o cuidado que 

circulam entre os profissionais do PSF e que são constitutivas das teorias de senso 

comum, no afã de se dar sentido à prática profissional. 

Discutir sobre o amor é adentrar em um campo bastante obscuro e arriscado, 

pois ele se constitui em um afeto repleto de subjetividades. Só mesmo os poetas, os 

atores e os músicos, em suas obras, conseguem descrever o amor, traduzindo-o com a  

alma, eternizando os sentimentos, conferindo concretude ao abstrato a partir do 

imaginário.

Nessa perspectiva, e consciente do risco de transportar a poesia para o campo 

científico, trouxemos a poesia, através da letra da música “Do Amor”, de Paulinho 

Moska com o intuito de fazer um contraponto com o sentido atribuído ao amor pelos 

profissionais do PSF. O compositor faz uma crítica ao tipo de amor “definido, explicado, 

entendido”, isto é, algo já “pronto, formatado, inteiro”. Ele diz que a virtude do amor 

consiste na capacidade deste de ser construído:

 “Não falo do amor romântico, aquelas paixões meladas de tristeza e 
sofrimento. Relações de dependência e submissão. Paixões tristes. 
Algumas pessoas confundem isso com amor. Chamam de amor esse 
querer escravo, e pensam que o amor é alguma coisa que pode ser 
definida, explicada, entendida, julgada. Pensam que o amor já estava 
pronto, formatado, inteiro, antes de ser experimentado. Mas é 
exatamente o oposto, para mim, que o amor se manifesta. A virtude do 
amor é sua capacidade potencial de ser construído, inventado e 
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modificado. O amor está em movimento eterno, em velocidade infinita. 
O amor é um móbile. Como fotografá-lo? Como percebê-lo? Como se 
deixar sê-lo? E como impedir que a imagem sedentária e cansada do 
amor não nos domine?  
Minha resposta? O amor é o desconhecido. 
Mesmo depois de uma vida inteira de amores, o amor será sempre o 
desconhecido. A força luminosa que ao mesmo tempo cega e nos dá 
uma nova visão. A imagem que eu tenho do amor é a de um ser em 
mutação. O amor quer ser interferido, quer ser violado, quer ser 
transformado a cada instante. 
A vida do amor depende dessa interferência, a morte do amor é 
quando diante do seu labirinto, decidimos caminhar pela estrada reta. 
Ele nos oferece seus oceanos de mares revoltos e profundos e nós 
preferimos o leito de um rio, com início, meio e fim. Não, não podemos 
subestimar o amor, não podemos castrá-lo. 
O amor não é orgânico. Não é meu coração que sente o amor. É a 
minha alma que o saboreia. Não é no meu sangue que ele ferve. O 
amor faz sua fogueira dionisíaca no meu espírito. Sua força se mistura 
com a minha e nossas pequenas fagulhas ecoam pelo céu como se 
fossem novas estrelas recém-nascidas. O amor brilha, como uma 
aurora colorida e misteriosa. Como um crepúsculo inundado de beleza 
e despedida. O amor grita seu silencio e nos dá sua música. Nós 
dançamos sua felicidade em delírio porque somos o alimento preferido 
do amor, se estivermos também a devorá-lo. 
O amor, eu não conheço. E é exatamente por isso que o desejo e me 
jogo do seu abismo, me aventurando ao seu encontro. A vida só existe 
quando o amor a navega. Morrer de amor é a substância de que a vida 
é feita, ou melhor, só se vive no amor. E a língua do amor é a língua 
que eu falo e escuto (Paulinho Moska, 2001).

O amor proposto pelo compositor é integral, é cósmico, é abstrato, “é quase 

um desconhecido”, mas também é o amor que preenche, que ilumina, que dá sentido à 

vida, e que humaniza. Pensar o amor nessa perspectiva requer abandonar os clichês, 

romper com a forma de amor estereotipada; ou seja, é diferente da versão de amor 

emergente do discurso da maioria dos profissionais investigados – com conotações e 

significações banalizados e de senso comum. Pensar no amor integral significa pensá-

lo como parte do cuidado em saúde, isto é, contemplando a subjetividade do usuário, o 

seu sofrimento, a sua angústia e as suas necessidades. É estar aberto à escuta, aos 

ruídos, para acolher de forma natural, não apenas para cumprir um papel ou uma 

obrigação. Para isso, faz-se necessário ultrapassar a concepção estática, repetida 

mecanicamente com o objetivo de buscar aceitação na sociedade e nos grupos e, 

particularmente, junto aos profissionais e usuários do sistema de saúde, na tentativa de 

sintonizar-se com o discurso da humanização – tão em voga nos dias atuais.
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O sentido atribuído à categoria humanização, por parte de alguns profissionais,

mostrou uma certa aproximação à compreensão da qual partilhamos, na medida em 

que incorpora a “escuta” e o “acolhimento” do usuário, entretanto ficaram de fora outros 

elementos considerados essenciais, tais como: o acesso aos serviços de saúde, a 

responsabilização por parte dos profissionais, a autonomização dos usuários, enfim o 

direito à cidadania. O acesso aos serviços de saúde, a nosso ver, é uma condição 

imprescindível para o alcance da humanização no âmbito da saúde, visto que os 

usuários precisam ter suas necessidades satisfeitas, o que requer também o acesso 

aos serviços de média e alta complexidade do SUS. 

Outro aspecto que merece destaque é o discurso referente à categoria 

atenção: “[...] Atenção, pois é fundamental que a gente preste uma assistência com 

atenção aos fatores biológicos apresentados para a identificação dos sintomas da 

doença” (médico). O sentido atribuído à atenção está fortemente relacionado à prática 

clínico-assistencial, demonstrando uma maior aproximação e associação à prática 

curativa. Isso sugere que, entre os profissionais, há predominância de tecnologias 

duras e leve-duras, suportadas pelo modelo técnico-científico e distantes da produção 

do cuidado – o qual pressupõe um equilíbrio entre o uso das três tecnologias (já 

referidas no primeiro capítulo), ou mesmo a predominância e o resgate das tecnologias 

leves.

A compreensão de cuidado, melhor dizendo, esse saber-fazer cuidado tem 

mostrado uma variação significativa: apesar de os discursos caminharem para a 

afirmação do cuidado, as práticas, por vezes, caminham na contramão do sentido 

atribuído pelos sujeitos. Nessa perspectiva, se a representação social é um 

conhecimento que serve para orientar a ação dos sujeitos no mundo concreto, isso não 

acontece, no entanto, de modo mecânico, mas servindo como uma matriz de 

referência, de produção de significações para as ações no cotidiano. Assim, a 

representação social do cuidado é um conhecimento, uma “teoria” de senso comum 

que orienta os nossos sujeitos na cotidianidade. 

Durante a observação direta que realizamos, isto é, a partir da comparação 

entre o observado e a análise do material registrado, foi possível verificar que a prática 

se apresentava diferente do discurso manifesto, deixando emergir as contradições. 
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Apesar de os profissionais relatarem a importância de se compreender e 

observar o paciente em sua totalidade, com enfoque na integralidade do cuidado,

centrado no usuário, a ênfase das suas ações se restringiam às prescrições médicas, 

de enfermagem e de saúde bucal, ou seja, eminentemente ao campo biológico. 

Enquanto as do médico incluem as consultas clínicas na unidade e no domicílio, a 

enfermagem e a odontologia também valorizam aquelas que se caracterizam por 

técnicas e utilizam instrumentais (tecnologias duras e leve-duras); as prescrições mais 

simples, ou seja, as tecnologias leves, mas que, por vezes, aliviam, confortam e 

satisfazem, eminentemente, a necessidade subjetiva do usuário, do ser que necessita 

do cuidado, eram menos valorizadas. 

Na observação efetivada durante a prática cotidiana dos profissionais, foi, 

ainda, possível detectar que a escuta, o acolhimento e o vínculo considerados por eles 

(durante as entrevistas) como elementos imprescindíveis ao processo do cuidado – 

“[...] Quando você escuta, você tem condições de tentar cuidar do outro; na escuta muitas 

vezes você encontra os caminhos do cuidar além de estabelecer vínculos de confiança”

(cirurgião-dentista) –, eram pouco considerados, dispensando-se um atendimento 

impessoal, eminentemente clínico-curativo e, por vezes, autoritário e grosseiro. Sobre 

isso Madeira106 afirma:

“as representações não se esgotam no manifesto, não se restringem 
ao falar, mas têm que ser buscadas nas relações deste com o dizer. O 
dizer, muitas vezes irrompe ou faz sentir sua presença, na sutileza dos 
silêncios, dos risos, das hesitações ou de tantos outros mecanismos” .

Foi possível constatar que as prescrições eram bastante rotineiras e técnicas,   

restringindo-se a situações decorrentes da patologia ou de complementação à 

prescrição médica, normalmente de ordem biológica. Além disso, tinham certa 

hierarquia, significando, por isso, o grau de importância e valoração atribuída.  Em 

geral, as que incluíam algum instrumental ou tecnologia dura adquiriam maior status.

Por outro lado, aquelas que, embora simples, eram fruto de intercorrência e não 

relacionadas diretamente ao tratamento médico, pareciam adquirir menor importância. 

As anotações feitas nos prontuários como notas de evolução sobre a saúde-

doença do usuário, eram bastante sucintas e raramente se referiam a algum problema 

emocional, como medo, ansiedade, agressividade, depressão, entre outros. A respeito 
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disso, buscando mais informações que se referissem ao estado integral do paciente, 

não privilegiando apenas os aspectos físicos e a patologia, encontramos poucas 

observações e ações. 

 Os dados coletados e as observações realizadas mostraram certa contradição 

entre o que é preconizado e o que se revela em algumas falas. Apenas para contribuir 

nesse aspecto, as entrevistas com os profissionais revelaram, de certa forma, a ênfase 

no todo, considerando o paciente como foco e centro das atenções. Isso se constitui na 

meta da instituição, sendo priorizado em várias instâncias como o é na atenção 

integral. Senão vejamos os princípios do Programa Saúde da Família proposto pelo 

Ministério da Saúde17,

“[...] prestar assistência na unidade e no domicílio de forma integral, 
resolutiva e de boa qualidade à população adscrita; intervir sobre os 
fatores de riscos; eleger a família como núcleo básico de abordagem; 
desenvolver ações intersetoriais; trabalhar a partir de problemas 
identificados na realidade local; promover a intersetorialidade; realizar o 
planejamento e programação local; trabalhar de forma hierarquizada 
(suficiência tecnológica, referência/contra-referência e 
intercomplementarIdade;  promover a co-esponsabilidade; humanizar 
as práticas de saúde, através do estabelecimento de vínculos, da 
escuta qualificada e das subjetividades apresentadas; e, ainda, 
promover a autonomização do usuário e a acessibilidade aos serviços 
de saúde, além de estimular a participação popular e o exercício da 
cidadania” 

Cabe ressaltar que o discurso dos profissionais investigados parece refletir e 

revelar uma posição externa, que eles estejam se apropriando de uma linguagem nova, 

talvez imposta, mas com ações e comportamentos que ainda refletem o discurso de um 

pensamento tradicional. Até que ponto a consideração pelos aspectos psicossocial e 

espiritual é realmente incorporada e tida como importante pelos profissionais? E, 

mesmo sendo eles considerados importantes, até que ponto as pessoas não percebem 

aquilo que realmente é priorizado, sujeitando-se a um comportamento ambíguo? 

Por um lado, parece-nos haver uma predominância do paradigma flexneriano, 

isto é, com valorização dos aspectos biológicos e da produtividade. Por outro, percebe-

se que o novo paradigma de produção social da saúde, que emerge mais humanista, 

priorizando a expressão dos sentimentos, das tecnologias leves e o sujeito, surge como 

uma tentativa de satisfazer uma nova necessidade, porém, em alguns, causa um 

conflito, deixando transparecer suas contradições.



122

  Durante a observação direta, foi fundamental a atenção a essas formas de 

dizer/fazer. Em determinadas ocasiões, percebíamos certa tentativa de camuflagem 

daquilo que, às vezes, não encontra espaço, nem mesmo nos sujeitos investigados, 

para ser falado. Foi possível constatar muitas contradições entre o dizer e o fazer, entre 

os discursos retóricos, construídos para convencer e influenciar a ação e a prática. 

Essas “contradições” são, no entanto, inerentes às representações sociais. 

Voltando a Madeira106, ela chama a atenção para o fato de que as 

representações são totalidades articuladas na interseção do subjetivo e do objetivo,  

formuladas e reformuladas continuamente, na adversidade das experiências concretas, 

vivenciadas pelos sujeitos em relações de afirmação e de negação – não se negando, 

entretanto, a estabilidade necessária à representação social de um objeto, mas se  

afirmando a necessidade de sua transformação, isto é, sua não-cristalização. Lembro-

me, aqui, do sujeito que, referindo-se à palavra mais importante relacionada ao 

cuidado, reportou-se apenas a “escuta”, dizendo: “[...] escutar, porque escutando o usuário 

você pode prevenir, acolher e tentar resolver o problema que lhe afeta” (médico).  É através 

da escuta cotidiana, do acolhimento e encaminhamento das necessidades do usuário 

que se produz cuidado. Entretanto, na observação direta, detectamos a existência de 

uma certa rejeição, por parte da comunidade, ao médico pela forma como ele atendia 

(tratava) os usuários. Tal fato foi por nós observado e posteriormente confirmado 

através de depoimentos de outros profissionais daquela equipe do PSF e também 

pelos usuários.

Nessa dinâmica e complexidade das representações, quando os sujeitos 

afirmam: “[...] deve-se acolher o usuário, ter uma preocupação com o usuário, tentar dar uma 

resposta” (enfermeira), deixam evidente sua incoerência em relação ao cuidado

efetivado no cotidiano, sugerindo, assim, a existência de uma “consciência” no 

momento do discurso e uma “inconsciência” no trato com o paciente. 

Do exposto, queremos ressaltar que, no pano de fundo das justificativas 

teóricas, morais ou de qualquer outra ordem, e na condução das ações práticas, 

perpassa uma “teoria” de senso comum que possui uma organização psicológica 

autônoma, ao contrário de algo fragmentado e caótico12.

Se, por um lado, no plano representacional, a produção do cuidado promove a 

humanização na saúde, sendo ambos – cuidado e humanização – reconhecidos 
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positivamente pelos profissionais como algo a ser perseguido; por outro, eles se 

distanciam ou dialogam ambiguamente – quanto aos seus efeitos concretos – com a 

produção de tais ações. 

Tal constatação cristaliza, sem dúvida, o que os autores já vinham antecipando 

em suas elaborações, e que as visitas às unidades de saúde do PSF nos permitiram 

vivenciar e confirmar, principalmente no contato com os usuários e profissionais: que

as representações do cuidado não são simples reflexos da realidade que se materializa 

no contexto dos serviços de saúde. Elas, na verdade, se manifestam nas atitudes, no 

modo como os profissionais realizam o acolhimento, conduzem a consulta, desenvolve 

o procedimento junto ao usuário, no preenchimento dos prontuários, nas visitas 

domiciliares, ou no número de atestados e faltas desses profissionais ao trabalho.

 Para Azevêdo123, essas representações são, principalmente, dimensões 

organizadoras das significações da realidade, pois funcionam como um sistema de 

interpretação que recolhe dela alguns dos seus elementos constituintes e reage 

definindo a relação do sujeito com seu meio físico e social, estruturando suas práticas e 

comportamentos, ações e relações sociais. Como sistema de pré-decodificação da 

realidade, elas determinam um conjunto de antecipações e expectativas.

“Naturalmente, as teorias subjetivas e o conhecimento pessoal sempre 
serão baseados, embutidos e relacionados a um conhecimento social e 
cultural preexistente. Nenhum pensamento individual cria idéias sem 
referência a um alicerce mental formado social e culturalmente. A 
questão, no entanto, não é se as idéias idiossincráticas podem ser 
referidas a um denominador comum no substrato da mente social, mas 
se essas idéias desempenham um papel na coordenação da prática 
reflexiva do grupo”122.

Assim, entre os profissionais, a realidade anterior, de trabalho eminentemente 

clínico-curativo, cujos caminhos os levavam a uma prática que se construía apenas na 

assistência, nas consultas e prescrições de medicamentos, perpassou sua vida 

profissional, como uma marca indelével definindo e repercutindo em uma prática 

majoritariamente assistencial e/ou inadequada à produção do cuidado em saúde. Com 

efeito, em sua prática reflexiva, eles construíram uma relação de identidade com a 

proposta de acolhimento, atenção, amor e humanização como possibilidade de estar 

em consonância com os princípios do SUS e, particularmente, do PSF.
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Cabe aqui uma reflexão acerca da formação profissional necessária à prática 

do cuidado em saúde, ou seja, reconhecer que a sua importância pressupõe que ela se 

nutra de prática, esta traduzida como fonte e fundamento para o conhecimento. Essa 

perspectiva constitui um desafio à apreensão e à explicação do objeto, cuja 

possibilidade de existência ocorrerá na medida em que a teoria construída no espaço 

da academia estabeleça uma interlocução com a prática. Nesse sentido o papel da 

teoria seria justamente tentar entender o porquê de tais concessões e alianças bem 

como os mecanismos e estratégias por elas adotadas. Assim, a teoria estaria 

assumindo o papel de iluminar, de desvendar as possibilidades reais da prática 

profissional, naquela realidade socialmente determinada, naquele espaço de poder, e 

contribuiria para que as respostas às demandas ás profissões de saúde fossem objeto 

de reflexão, críticas e recriadas.

Procuramos, aqui, colocar em evidência a estrutura e a organização da 

representação social do cuidado partindo inicialmente de uma análise inspirada no 

estudo da freqüência e do ranking de aparição das palavras evocadas. Tentamos 

demonstrar, com base nos autores a que nos referimos, que a compreensão mais 

ampla dos elementos do núcleo central e dos elementos periféricos pode e deve ser 

construída com o apoio dos dados de ordem simbólica, histórica e contextual.
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5 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CUIDADO NO COTIDIANO DA 
PRÁTICA PROFISSIONAL 

“No cuidado de crise, todo processo depende da 
produção de uma ética. De uma ética que produz 

cuidado; e um cuidado que produz ética. Ética 
inclusiva. Direito à diferença. Ética dionísica. Dos 
bons encontros e das paixões alegres.Uma ética 
de afirmação da vida. De uma vida para além do 

razoável; do previsto, do proscrito e do 
indiferente. Pode-se perceber que o cuidado de 

crise é, também, e essencialmente, um 
dispositivo de subjetivações livres. Ele libera a 

vida de suas amarras. Um duplo-devir, novo 
homem e nova terra. 

 Um acontecimento...E, neste acontecimento, a 
certeza: “ O diabo não há! É o que eu digo, se 

for... Existe é homem humano”  
Bichuetti132 

5.1 Considerações iniciais 

Nas discussões seguintes, procuramos destacar como as representações 

sociais vêm orientando as práticas dos profissionais do PSF em relação ao cuidado. 

Buscamos identificar como se dá, no cotidiano, a apropriação do conhecimento 

científico-filosófico que envolve os diversos aspectos do cuidado. Nesse sentido, 

daremos continuidade ao aprofundamento da relação dos elementos centrais da 

representação com o vivido, as práticas e o contexto onde estão inseridos os sujeitos 

da pesquisa.  

Seguindo os passos de Moscovici94, tentamos avaliar a orientação geral em 

relação ao objeto representado, a informação relativa ao cuidado e as imagens 

associadas aos conteúdos concretos a ele referido. Fazemos, ainda, uma breve 

abordagem a respeito do “cuidado do cuidador”, que emergiu com bastante força 

durante as formações discursivas. 
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“O fazer profissional articula-se às demais atividades que caracterizam 
o viver daqueles que o exercem, em suas relações com o outro: é 
através destas atividades que o homem se define e se humaniza como 
indivíduo social; enquanto tal, logo na mediação com o outro, ele tem 
acesso ao simbólico e, em conseqüência, à linguagem e à cultura. 
Neste processo, o indivíduo vai se apropriando do seu entorno, 
definindo sentidos para aquilo que faz o seu universo de vida e de 
sobrevivência. Apreender o processo de trabalho realizado num espaço 
sócio-ocupacional definido no movimento da sociedade, em conexão 
com a práxis social, significa captar os determinantes que interferem na 
configuração simbólica dos diferentes espaços do exercício de uma 
profissão, identificando, igualmente, suas marcas nos indivíduos que 
têm, no trabalho assim concretizado, seu espaço de afirmação 
profissional e existencial”50.

As análises desta pesquisa vêm mostrando que o fazer-profissional em relação 

ao cuidado diferencia-se de equipe para equipe do PSF – e até mesmo entre as 

categorias profissionais de uma mesma equipe –, isto é, varia de acordo com a 

representação que cada profissional/equipe tem do cuidado e com a forma como cada 

um deles delimita seu objeto: existem os que priorizam o cuidado com as criança e 

adolescentes, os que se ocupam com os idosos, os que priorizam os hipertensos e 

diabéticos, aqueles que elegem a saúde da mulher como alvo, os que respondem 

praticamente a demandas curativas e emergenciais frente à problemática ordinária, e 

assim por diante.

São as particularidades dos processos de trabalho em cada unidade de saúde 

do PSF que “[...] em circunstâncias diversas vão atribuindo feições, limites e possibilidades ao 

exercício da profissão, ainda que esta não perca a sua identidade”133. Logo, os profissionais 

do PSF, em suas condutas e em seus discursos, constroem elementos importantes 

para a compreensão e a interpretação das singularidades das práticas nas quais se 

integram. A análise dos discursos desses profissionais e das observações de seu 

cotidiano nos serviços de saúde poderá, portanto, permitir a apreensão de um 

momento no processo de construção de um saber acerca do fazer-cuidado, através da 

captação das particularidades dos processos de trabalho em confronto com a 

identidade da prática profissional. Fala-se de um momento, por ser esse um processo 

que se faz na história pessoal e social, sua análise, portanto, deve ser assumida como 

necessariamente circunscrita e limitada. 

Nessa perspectiva, nas análises que se seguem apresentaremos o conteúdo 

representacional, apreendido durante as entrevistas (grupo focal), sobre o cuidado no 



127

PSF, centrada na produção de conhecimento dos sujeitos, subsidiada pela teoria das 

representações sociais a partir das categorias: significado do cuidado no PSF; Ações 

cuidadoras; Concepções sobre as ações de cuidado; Dificuldades para efetivar o 

cuidado.

5.2 As representações sociais do cuidado sob a perspectiva das equipes do PSF 

Ao falarem sobre suas práticas de saúde no PSF, os profissionais articulam o 

que representa, para eles, a produção do cuidado e o seu papel como profissional de 

saúde no cotidiano do seu trabalho. As análises vão permitindo pensar as 

particularidades do trabalho dos grupos de profissionais e chegar à complexidade 

articulada nas representações sociais sobre o cuidado nas ações efetivadas. Para 

Friedman134, as representações sociais 

“São manifestações objetivas da subjetividade compreendida dento da 
consciência, passíveis de serem expressas (entre outras formas) no 
discurso dos falantes. Isto significa que todas as verbalizações são 
representações passíveis de serem captadas pelas palavras 
articuladas em frases no discurso elaborado por sujeitos”. 

A descrição da categoria ‘Significado do cuidado no PSF’ inicia-se na Tabela 2 

e segue no Quadro 9, onde podemos observar os discursos relativos a esse conjunto 

categorial. 

Tabela -2 Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Significado do 

cuidado no PSF’ e subcategorias atenção, amor, acolhimento, humanização, segundo 

os grupos focais 

Categoria e 
subcategoria Freqüência %

Significado do cuidado 
no PSF 
atenção 55 29,7 
amor 44 23,8 
acolhimento 44 23,8 
humanização 42 22,7 
TOTAL 185 100,0 
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A Tabela 2 apresenta as freqüências e percentagens das 185 unidades de 

análise temática distribuídas na categoria significado do cuidado no PSF. Tal categoria 

é composta por subcategorias construídas por elementos que integram  atitudes, 

informações e imagens das representações sociais do cuidado no PSF, junto ao  

conhecimento cotidiano dos profissionais. 

Observamos que os sujeitos apontam uma forma de conhecimento mais ou 

menos equilibrada para amor (23,8%), acolhimento (23,8%) e humanização (22,7%), 

evidenciando um maior percentual para a subcategoria atenção (29,7%).

No Quadro 9, apresentamos as quatro subcategorias de forma sucinta, visto 

que no discurso coletivo elas se repetiram diversas vezes. Analisando ainda os 

discursos referentes ao cuidado, descrito neste Quadro, percebemos a presença de um 

“elemento novo” que emergiu tanto no discurso coletivo quanto nas falas individuais, ou 

seja, o “cuidado do cuidador” aparece carregado de preocupações, desejos e 

necessidades no decorrer de quase todas as entrevistas, requerendo, portanto, uma 

discussão particular a esse respeito. Nessa direção é que mais à frente colocaremos 

essa temática em discussão.

Quadro 9- Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Significado do 

cuidado no PSF’ e subcategorias atenção, amor, acolhimento, humanização, a partir de 

estímulo indutor: “o que vem à cabeça de vocês quando eu falo a palavra cuidado no 

PSF?” 

Significado do cuidado no PSF: atenção, amor, acolhimento, humanização 

“[...] Atenção, [...], [...] Amor, [...] Humanização, [...] Acolher e ser acolhido, Escutar, [...] 

Responsabilidade, [...] Compromisso, [...] Zelo, [...] Carinho,” (discurso coletivo); “[...] 

[...] “Amor, pois temos que dar muito amor às pessoas” (auxiliar de saúde bucal); “[...] 
Atenção, pois temos que ter muita vigilância com o estado de saúde e as doenças que 

as pessoas apresentam” (médico); “[...] Temos que tratar bem as pessoas, ser gentil e 

acolher” (dentista); “[...] Amar para poder tratar bem das doenças delas quando elas 

chegam na unidade...com paciência“(auxiliar de enfermagem); Responsabilidade pela 

saúde das pessoas, pois no momento que você se responsabiliza pela saúde delas 

você está demonstrando que tem cuidado com elas, zelo, atenção, carinho e amor” 

(enfermeiro); [...] Ser cuidado, acolhido... eu diria que deve haver o cuidado do 

cuidador, já que somos peças importantes e estamos nesse dia-a-dia, nós temos que 
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ter o cuidado conosco, já que essa população depende da nossa atividade” (médico).

De modo geral, os discursos apresentados a partir do estímulo indutor “O que 

vem à cabeça de vocês quando eu falo a palavra “cuidado” no PSF?” se repetiram 

constantemente (amor, acolhimento, atenção, humanização, zelo, etc) até alcançarem 

um ponto de saturação, o que veio reforçar e confirmar as mesmas categorias já 

acessadas e constitutivas do núcleo central da representação social do cuidado.

Dessa forma a representação social do cuidado no cotidiano dos profissionais 

PSF é verbalizada com ênfase na atenção, amor, acolhimento e humanização. Tal 

representação atua como um sistema de interpretação da realidade, norteando as 

relações que o indivíduo estabelece com seu meio físico e social, determinando seus 

comportamentos e práticas, mediatizadas pela comunicação social inter e intragrupal. 

Tabela - 3 Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Ações 

cuidadoras e subcategorias curativas, preventivas, promoção, segundo os grupos 

focais

Categoria e 
subcategoria

Freqüência %

Ações cuidadoras 

Curativas 104 58,8 

preventivas 58 32,7 

Promoção 45 8,50 

TOTAL 177 100,0 

As representações sociais são constituídas na práxis cotidiana a partir do 

contexto sóciocultural da linguagem e do código social dos sujeitos. Assim é possível 

compreender o universo simbólico desses sujeitos a partir da legitimação e ancoragem 

realizadas pelas categorias profissionais: médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliar de 

enfermagem e auxiliar de saúde bucal, verificadas nas unidades de análise temática e 

expostas a seguir: Cuidado ancorado na concepção curativa – relacionadas às ações 

cuidadoras verifica-se as afirmações: 
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“[...] temos que estar atento com a saúde e as doenças que as pessoas 
apresentam para proceder a terapêutica necessária”(médico);
“[...]temos que prestar assistência e medicar corretamente os 
pacientes” (médico); “[...] precisamos aliviar a dor e prestar boa 
assistência ao paciente” (dentista)

Na tabela anterior, verificamos que as ações curativas (58,8%) são 

privilegiadas em relação às preventivas (32,7%) e às promocionais (8,5%). Isso 

demonstra que, apesar das recomendações e orientações do PSF para que se dê 

ênfase a estas últimas, os profissionais continuam trabalhando dentro de uma 

perspectiva tradicional, isto é, de atuação sobre a doença e a cura. Tal assertiva pode 

ser observada no quadro a seguir. 

Quadro 10- Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Ações 

cuidadoras’ e subcategorias curativas, preventivas e de promoção a partir de estímulo 

indutor: “Vocês acreditam estar conseguindo promover ações cuidadoras junto aos 

pacientes?

Ações cuidadoras: curativas, preventivas e de promoção a saúde 

“[...] Mas a nossa preocupação é realmente qual tipo de cuidado, de assistência que a 

gente está dando ao usuário... Qual a qualidade do atendimento?” (enfermeiro); “[...] 

De acordo com os novos parâmetros temos que atender 25 pacientes por dia. Só que 

para isso, temos que atender os dois expedientes fazendo clínica médica, e não dá, 

pois só tem um consultório. Eu fico em um horário fazendo atividades educativas na 

comunidade ou as visitas domiciliares enquanto meu colega ocupa a sala com seu 

horário de atividades clínicas. Assim só podemos, no máximo, atender 16 pacientes 

por turno. Não dá para atender 16 pacientes gestantes, por exemplo, pois não se 

consegue fazer um atendimento de qualidade. Se atendermos 16 preventivos fica 

difícil fazer bem feito, só dá para colher! Eu acho que a proposta do PSF não é 

quantidade”(médico); “[...] Ao invés de cobrar números de consultas deveria se cobrar 

a diminuição de óbitos em menores de 5 anos e em recém nascidos,... a diminuição 

da desnutrição etc.” (enfermeiro); “[...] A Secretaria Municipal diz que esses são 

parâmetros do Ministério da Saúde, mas não entendemos. Qual o momento que 

faremos as ações de prevenção e promoção da saúde? Desse jeito fazemos só a 

assistência curativa (médico)”; “[...] Vai voltar ao antigo sistema hospitalocêntrico e 

curativo, e não PSF, pois a ênfase vai se restringir à cura das doenças, e não à 

prevenção” (dentista); “[...] A gente só consegue fazer mais as ações curativas, pois a 
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demanda é muito grande” (auxiliar de enfermagem). “[...] Eu nunca fiz uma visita 

domiciliar, pois a dentista, quando vai, só vai junto com a enfermeira... eu só faço 

auxiliar no consultório” (auxiliar de consultório dentário).

Nas falas captadas a respeito das ações de cuidado realizadas junto aos 

usuários, percebemos uma certa angústia e preocupação dos profissionais com o tipo 

de atendimento que vem sendo oferecido aos usuários. Contudo, apesar de eles  

relacionarem as “ações cuidadoras”, de promoção, proteção e recuperação da saúde, à 

qualidade do atendimento, percebendo a necessidade de se reduzir o número de fichas 

e, conseqüentemente, a quantidade de procedimentos e consultas, evidenciam-se as 

contradições e ambivalências. Isso é demonstrado através da hegemonia dos 

atendimentos clínicos e da quantidade de consultas, comprometendo a sua qualidade, 

pois elas não propiciam a “escuta qualificada” do paciente. Fica evidente que as ações 

desenvolvidas por esses profissionais têm suas bases predominantemente ancoradas 

no paradigma flexneriano. Observamos também que a fala do enfermeiro revela uma 

associação direta entre cuidado e assistência. O que indica que ele vê essas palavras 

quase como sinônimas, relacionando o cuidado a procedimentos clínicos. Mais uma 

vez observa-se o cuidado ancorado na assistência, isto é, com ênfase nos 

procedimentos clínicos e curativos. 

A Tabela 4 demonstra informações sobre o conjunto categorial concepções 

sobre as ações de cuidado com suas respectivas subcategorias: favoráveis e 

desfavoráveis.

Tabela - 4 Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Concepções 

sobre as ações de cuidado’ e subcategorias favoráveis e desfavoráveis, segundo os 

grupos focais 

Categoria e 
subcategoria

Freqüência %

Concepções sobre ações 
de cuidado 

Favoráveis 26 40,0 

desfavoráveis 39 60,0 

TOTAL 65 100,0 
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Parte dos sujeitos (médicos, auxiliares de enfermagem, dentistas, auxiliares de 

saúde bucal e enfermeiros) demonstrou concepções favoráveis, isto é, em torno de 

40% do conteúdo categorial diz respeito a concepções favoráveis, embora prevaleçam 

as concepções desfavoráveis (60%). Tais aspectos podem ser observados no quadro 

seguinte.

Quadro 11- Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Concepções 

sobre as ações de cuidado’ e subcategorias favoráveis e desfavoráveis a partir de

estímulo indutor: De que maneira vocês estão promovendo o cuidado, com os 

pacientes?

Concepções sobre as ações de cuidado: favoráveis

“[...] Apesar das dificuldades, a gente está fazendo, está conseguindo... dentro das 

dificuldades... ainda conseguimos fazer algumas coisas... acolhimento, 

encaminhamento para outros níveis do sistema (enfermeiro) [...] Fazemos... só que o 

esforço e a iniciativa é mais dos profissionais, pois queremos humanizar o atendimento 

facilitando o acesso” (dentista); “[...] O primordial para o cuidado é ter respeito pelo 

outro, compromisso, amor pelo que faz... etc.” (auxiliar de enfermagem). [...] O 

esforço para realizar as atividades de promoção a saúde é exclusivamente nosso, com 

o nosso esforço e o nosso dinheiro, a secretaria não dá nenhum apoio para 

desenvolvermos essas ações de prevenção e promoção à saúde (dentista)

Concepções sobre as ações de cuidado: desfavoráveis

“[...] Mesmo que tenhamos todo o perfil, se não tiver uma estrutura mínima para fazer o 

atendimento... (médico) [...] Mas, às vezes, a gente consegue fazer as consultas bem 

feitas”(enfermeiro); “[...] Estamos prestando cuidado assistencial ao  paciente... mas 

as vezes esse cuidado é muito deficiente porque falta muita coisa...(dentista) [...] falta 

material para realizar os procedimentos”(médico); “[...] Deixa muito a desejar, mas 

fazemos extrações e restaurações nos dentes das pessoas” (auxiliar de saúde bucal);
“[...] Eu confesso que está muito difícil por enquanto... mas eu acho que está sendo 

feita as consultas e os procedimentos necessários... (enfermeiro). Estamos  fazemos 

mais a parte clínica, e bem feita...(auxiliar de enfermagem). Nós realizamos visitas 
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nas casas e fazemos as consultas(médico).

Há um desejo de fazer com que as coisas “dêem certas”, de se conseguir 

promover o cuidado em saúde. “[...] Apesar das dificuldades, a gente está fazendo, está 

conseguindo... dentro das dificuldades... ainda conseguimos fazer algumas coisas”. Parece 

haver um esforço deliberado para prestar uma boa “assistência” à população usuária. 

Percebe-se também, nas falas, a insatisfação com a instituição, relacionada 

principalmente a falta de infra-estrutura, uma justificativa apresentada pelos 

profissionais como impedimento para a produção do cuidado. Há um certo desconforto 

quando se referem à instituição. Os profissionais atribuem o mérito de algumas 

atividades realizadas a esforços individuais e à própria equipe. Explicitam a falta de 

apoio institucional no tocante ao apoio material e de infra-estrutura. Desataca-se 

também, no discurso, que, para uns, cuidado é sinônimo de assistência e, para outros, 

continua a retórica de que o cuidado é ter respeito e amor pelo usuário, mesmo que 

esse ‘cuidado com amor’ não seja efetivado, como pode ser observado durante a 

observação direta dentro dos serviços de saúde. Vejamos as ancoragens com suporte 

na concepção desfavorável:  

 “[...] Estamos preocupados com a assistência que estamos prestando 
ao paciente... mas, às vezes, esse cuidado é muito deficiente, porque 
falta muita coisa.... falta material pra gente conseguir fazer o 
procedimento” (médico).

               Após abordarmos os profissionais sobre as propostas que teriam para 

efetivarem o cuidado  plenamente no PSF, a partir do estímulo indutor “Qual a proposta 

de vocês para exercerem efetivamente o cuidado no PSF?”, obtivemos os seguintes 

resultados: (Tabela 5). 
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Tabela - 5 Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Dificuldades 

para efetivar o cuidado’ e subcategorias condições de trabalho, infra-estrutura, apoio 

institucional, suporte psicoterapeutico e acessibilidade, segundo os grupos focais

Categoria e 
subcategoria

Freqüência %

Dificuldade para efetivar 
o cuidado 

condições de trabalho 112 26,0 

infra-estrutura 98 22,8 

 apoio institucional 87 20,2 

suporte psicoterapeutico 79 18,4 

acessibilidade 54 12,6 

TOTAL 430 100,0 

A Tabela 5 traz as freqüências e percentagens das 430 unidades de análise 

temática da categoria “dificuldades para efetivar o cuidado”. Tal categoria é composta 

por um conjunto de cinco subcategorias, construídas por elementos que compõem as 

representações sociais do cuidado dos sujeitos. 

Esses sujeitos referem as dificuldades inerentes à produção do cuidado e 

apontam justificativas diversificadas para essas dificuldades. Dessa forma, tem-se: 

condições de trabalho (26,0%), infra-estrutura (22,8%), apoio institucional (20,2%), 

suporte psicoterapêtico (18,4%), acessibilidade (12,6%).

Quadro 12- - Distribuição das unidades de análise temáticas da categoria ‘Dificuldades 

para efetivar o cuidado’ e subcategorias condições de trabalho, infra-estrutura, apoio 

institucional, suporte psicoterapeutico e acessibilidade a partir de estímulo indutor: Qual 

a proposta de vocês para exercer efetivamente o cuidado no PSF? 

Dificuldades para efetivar o cuidado’ e subcategorias condições de trabalho, 
infra-estrutura, apoio institucional, suporte psicoterapeutico e acessibilidade

“[...] Eu diria que, primeiramente, precisaríamos ter condições de trabalho digno para 

cuidar de fato... do jeito que a gente gostaria..., pra cuidar dos pacientes” (médico);

“[...] Deveria se começar pela normatização, que até hoje não se tem... um protocolo 
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de atendimento. Cada equipe faz do jeito que bem quer e entende (médico)”; [...] Nós 

passamos um ano sem fazer atendimento odontológico na USF, por falta de caneta de 

alta rotação, e de um aparelho de ar condicionado”(dentista); “[...] O dentista da 

minha unidade também está há seis meses só fazendo atividades educativas porque 

não tem material para restauração”(auxiliar de saúde bucal);“[...] A Secretaria 

Municipal de Saúde teve muita sorte de encontrar profissionais comprometidos... 

porque, se não... a coisa estava perdida, não teria atendimento nenhum”(enfermeiro);

“[...]Ninguém ia estar nem aí pra fazer nada; é porque a gente quer mesmo... coloca 

dinheiro do bolso para fazer alguma atividades na comunidade(auxiliar de saúde 
bucal); “[...] É porque a gente quer fazer... é comprometido, não recebemos apoio” 

(auxiliar de enfermagem); “[...] Infelizmente a política fala mais alto na nossa vida e 

repercute no nosso trabalho. Eu estava outro dia conversando com um velho 

professor da Faculdade de Odontologia, e dizia que passamos um ano e oito meses 

sem fazer atendimento odontológico na USF por falta de caneta de alta rotação, 

amalgamador, fotopolimerizador e aparelho de ar condicionado para a sala. E ele 

disse: você está me falando de coisas que aconteciam há 40 anos. A continuar assim, 

nós vamos ter mais 40 anos pela frente do mesmo jeito!’ (dentista);  Acho que falta 

organização e direcionamento, falta de seriedade por parte dos governantes para que 

se faça com que o SUS aconteça naturalmente” (dentista); “[...] O dentista da minha 

unidade também está há seis meses só fazendo atividades educativa, porque não tem 

material para a clínica odontológica (médico); “[...] A territorialização ficou muito 

prejudicada, porque as áreas e casas mais próximas não são adscritas à unidade, 

enquanto áreas bastante distantes pertencem à unidade, sendo o acesso da 

população dificultado pelas barreiras geográficas. Atrapalha muito!”(enfermeira); Nem 

os pacientes conseguem ter acesso a unidade, nem nós conseguimos ir até eles para 

a visita (auxiliar de enfermagem) “[...] Então, com esse descaso, como podemos 

exercer de forma satisfatória o cuidado no PSF?” (fala coletiva). “[...] Além de todas 

as dificuldades a pressão emocional é muito grande sobre nós..., lidamos com muita 

miséria, muito desespero..., assassinatos, morte” (enfermeiro). [...] É muito 

angustiante, isso me causa muito sofrimento..., quase todos os dias tenho dores de 

cabeça (aux. de enfermagem) 
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Pudemos observar algumas dificuldades para efetivação do cuidado ancorada 

nas condições de trabalho, infra-estrutura e acessibilidade: “[...] Falta material para fazer 

curativo, a gente pede ao usuário para comprar e trazer para a Unidade de Saúde” (auxiliar de 

enfermagem). “[...] O calor aqui é insuportável e deixa a gente até estressado para atender 

bem, fazer um bom preventivo” (médico). “[...] Quando a caneta de alta rotação se quebra 

demora mais de uma semana para o técnico vir consertar, aí nós não fazemos restaurações”

(dentista). “[...] O acesso da população até a USF é dificultado pelas barreiras geográficas...,É 

difícil uma pessoa mais idosa chegar até lá ”(enfermeira). 

A falta de infra-estrutura, de equipamentos e de material de consumo nas 

unidades de saúde do PSF constitui-se num ponto de estrangulamento do programa, 

prejudicando o atendimento aos usuários e dificultando o trabalho dos profissionais. A 

fala dos sujeitos explicita que esse fator tem dificultado significativamente o 

desenvolvimento das ações de saúde e, conseqüentemente, a “produção do cuidado”.

“[...] Falta papel higiênico, café, açúcar, água, o mínimo de conforto, 
uma cadeira decente pra se sentar que não tem, e eu não digo nem ar 
condicionado... mas o calor é grande” (médico). 

“[...] Água para beber que é o mais simples não tem, a gente tem que 
fazer cota pra comprar, se não... fica com sede” (auxiliar de saúde 
bucal). 

“[...] Tudo isso dificulta o desenvolvimento do cuidado. A falta de 
estrutura, as próprias unidades não possuírem salas para reuniões” 
(enfermeiro).  

A luz da nossa luneta faz-nos identificar que, para os profissionais em foco, as 

questões materiais são determinantes e condicionantes da efetivação de ações 

cuidadoras. Entretanto, cabe aqui ressaltar que apesar de as dificuldades apresentadas 

no campo material (infra-estrutura, material de consumo, material de expediente, etc.) 

comprometerem, muitas vezes, a efetivação de determinados procedimentos e 

atividades, não devem servir de justificativa para que o usuário não seja acolhido, ou 

para que não se faça a escuta qualificada, nem se alivie seu sofrimento, pois este 

último, muitas vezes, não é fruto apenas da dor física, mas de uma “dor da alma”. Tais 

fatores também não devem impedir que o profissional deixe de exercer a 

responsabilização, de fazer o devido encaminhamento para os outros níveis do sistema 

de saúde, objetivando a resolução de problemas mais complexos e de outras 

necessidades que não são resolvidas na atenção básica.
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Apesar do exposto, faz-se necessário destacar a singularidade do sujeitos, isto 

é, alguns começam a enriquecer o “cuidado” com novas interpretações e significações: 

 “[...] Fica muito difícil o desenvolvimento do cuidado, pois as unidades, 
em sua maioria, não dispõem de local apropriado para uma escuta com 
maior privacidade e nem mesmo para uma escuta coletiva ou 
acolhimento adequado” (enfermeira).  

Isso serve para mostrar que, embora a representação social seja 

coletivamente elaborada e partilhada, o sujeito (individual) não é anulado diante do 

coletivo.

 O conceito de “responsabilização no trabalho” implica a assunção, pelo 

trabalhador, na sua prática cotidiana, de compromisso com os objetivos, ou com a 

missão institucional, isto é, com as necessidades dos usuários dos serviços de saúde, 

e de atitudes efetivas nesse sentido. A responsabilização depende do desenvolvimento 

de relações de trabalho em que o referencial principal seja a satisfação do usuário. 

Para estabelecer esse pacto, é indispensável uma série de posturas inovadoras no 

âmbito das práticas gerenciais dos serviços de saúde, visando substituir o autoritarismo 

pela autoridade da coordenação democrática e superar a alienação pela participação 

consciente no processo de trabalho, em toda a sua extensão e significado. O alcance 

de tais resultados requer, necessariamente, a revisão do conceito e das práticas 

educativas por parte dos serviços de saúde, visto que os requisitos fundamentais para 

essa abordagem são a formação e a educação permanente dos profissionais, num 

processo que assegure a implantação e a manutenção de uma nova cultura 

institucional, voltada para os compromissos sociais de organização, ou seja, para 

atender o interesse público135.

Sobre a questão da infra-estrutura das unidades e das condições de trabalho 

no PSF, destacamos que a Secretaria Municipal de Saúde do Natal vem 

implementando ações para solucionar os problemas atuais. Mas, embora já venham 

ocorrendo melhorias, há muito ainda por fazer no sentido de se viabilizarem resultados 

mais concretos para os usuários e para os profissionais de saúde. Apesar da aquisição 

de equipamentos, reformas nas unidades de saúde, não têm ocorrido avanços 

significativos, isto é, suficientes para a efetivação de práticas de saúde adequadas.

Outra questão abordada, nas discussões do grupo focal, foi a da “acessibilidade” dos 

usuários às unidades de saúde do PSF, considerada um dos empecilhos para o 
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desenvolvimento de ações de saúde, como por exemplo, a realização de visitas 

domiciliares:

“[...] Eu trabalho numa unidade onde as pessoas têm que se deslocar 
mais de 3km, no sol da tarde, para chegar até a unidade ou até a área” 
(auxiliar de enfermagem).  

“[...] Nós marcamos uma consulta (agendada) com uma paciente de 
nossa área, só que para chegar na nossa área tem que atravessar uma 
avenida muito movimentada por carros. Outro dia ela estava agendada 
e faltou à consulta. Então quando fomos à casa da paciente, ela disse 
que faltou com medo de atravessar a avenida, desistiu no meio do 
caminho e voltou para casa” (enfermeiro). 

“[...] A territorialização não foi feita com a participação da comunidade 
nem dos profissionais e ficou muito ruim” (dentista). 

 “[...] Nós também temos que nos deslocar a pé, a equipe toda, pois 
não tem ônibus e nós não vamos de carro. Áreas próximas não são 
adscritas a unidade, enquanto áreas bastante distantes pertencem à 
unidade, sendo o acesso da população dificultado pelas barreiras 
geográficas. Atrapalha muito!” (auxiliar de enfermagem).  

É importante considerar que a construção do Sistema Único de Saúde e a 

produção de uma rede de cuidados coerente com suas diretrizes esbarram hoje em 

uma rede de serviços e em uma forma de organização incoerente com o desenho 

organizativo da integralidade.

Se o sistema deve ser único, com direção descentralizada, pautado pela 

integralidade e sob controle dos usuários, como preconiza o Art. 198 da Constituição 

Federal de 1998, a rede de serviços precisa ser uma rede de cuidados, comportando-

se como uma rede única. Assim, “regionalização” deve significar garantia de 

acessibilidade, isto é, dispor-se de todos os serviços de que se necessite, o mais 

próximo possível de onde se vive; e “hierarquização” deve significar garantia de 

complementaridade entre os serviços6.

Pensar a saúde como um direito de cidadania e dever do setor público, voltada 

para a defesa da vida individual e da vida coletiva, exige trazer para o centro a 

discussão do conceito de integralidade e, impreterivelmente, re-pensar os critérios 

clássicos de hierarquização. A rede básica necessita ser vista como um lugar 

estratégico e complexo de atribuições, tanto mais resolutiva para conjuntos cada vez 

maiores de problemas de saúde conforme puder ser a distribuição das ações e 
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serviços para alcançar a integralidade sem prejuízo da qualidade da atenção. Assim, o 

conjunto da rede de serviços de saúde, em especial o PSF, precisa incorporar as 

noções de cuidado e integralidade7.

Para uma configuração em rede, sob comando único descentralizado, controle 

social e integralidade na qualidade da atenção e nas formas de gestão, com vistas à 

produção de uma rede como malha de cuidados ininterruptos à saúde, o SUS, através 

das Secretarias de Saúde e de seus profissionais, precisa investir nas noções de 

acolhimento, responsabilidade e resolutividade. A forma como os processos de 

trabalho se estruturam e as formas de gestão precisam ser colocadas em análise na 

produção da integralidade e do comando único por esfera de governo sob controle 

social. A gestão produz sujeitos, e não haverá mudança sem a participação dos 

operadores do SUS, seus trabalhadores. Nessa perspectiva, discutir a respeito da rede 

de cuidados ininterruptos à saúde deve ser tema em destaque na pauta de discussão 

dos fóruns de saúde. 

Por fim, podemos dizer que os profissionais investigados, sustentados por 

razões históricas e culturais, pela prática cotidiana instituída e, de forma velada, por 

valores e normas institucionais, absorvem, parcialmente, a proposta do PSF em 

relação ao cuidado, ou seja, as tecnologias leves, como acolhimento, vínculo, 

responsabilização, solidariedade, entre outras, não são ainda incorporadas de forma 

efetiva, havendo uma dissociação entre o dizer e o fazer.

No concreto desse fazer, o profissional precisa ir construindo sínteses que lhe 

permitam situar-se e agir para a produção do cuidado: a formação recebida com as 

informações teóricas e técnicas que se lhe associam, os conhecimentos estruturados 

em outras experiências, profissionais ou não, os valores e símbolos que marcam o seu 

cotidiano vão se re-configurando, na prática, deslocados ou ratificados pelo que lhe é 

solicitado na sua ação concreta e específica. Não se dá, contudo, uma transposição 

linear, mas a partir da contradição mobilizada nesse aprender e dos caminhos que vão 

sendo construídos pela interlocução, dentro do movimento objetivação-subjetivação-

objetivação.  De acordo com Lane136, “a realidade objetiva vivida pelo indivíduo se torna 

subjetiva, a qual por sua vez se objetivará por meio de suas ações”. De forma gradativa, 

novos sentidos sociais sobre o cuidado, seus objetos e objetivos vão sendo 

construídos, a partir das condições objetivas nas quais os profissionais do PSF, na 

condição de trabalhadores, objetivam-se como seres sociais ocupando seu espaço de 

trabalho.
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5.3  O cuidado do cuidador 

Como dissemos anteriormente, abriremos um espaço para discutir a respeito 

do cuidado do cuidador de saúde – o profissional do PSF – uma vez que esse aspecto,  

apesar de não ser objeto desta tese, emergiu com relevância durante as entrevistas 

Nessa perspectiva, mostraremos um pouco das dificuldades encontradas pelos 

profissionais para lidar com o sofrimento dos usuários, o que, por vezes, desestabiliza 

emocionalmente as equipes de saúde.  

Podemos dizer que o cuidar, em seu sentido pleno é integral, é universal, é 

existencial e relacional. O cuidado é uma condição para a sobrevivência humana: do 

cuidado de si resulta a condição que possibilita o cuidar de outrem62.

Para se tornar um cuidador, um ser de cuidado, o profissional de saúde 

precisa experimentar o cuidado, ter experienciado uma situação de “ter sido cuidado”. 

Assim, a capacidade de cuidar está relacionada ao quanto e como o ser foi cuidado. É 

através do cuidado que se percebe a existência de outros além do que se é: o outro dá 

o sentido do eu. Para Mayeroff62, o cuidado qualifica nossos relacionamentos com os 

outros e, o que é mais importante, permite que o outro cresça e se desenvolva. Nesse 

sentido, o profissional do PSF verbaliza essa necessidade: 

[...] Ser cuidado, acolhido... eu diria que deve haver o cuidado do 
cuidador: já que somos peças importantes e estamos nesse dia-a-dia, 
nós temos que ter o cuidado conosco, já que essa população depende 
da nossa atividade (médico). 

Os profissionais de saúde enfrentam cotidianamente situações que provocam 

ansiedade, frustrações, tensões e estresse. Menzies137, em um estudo sobre 

ansiedade, mostra que, em seu trabalho, as enfermeiras se confrontam com 

sentimentos complexos e contraditórios, tais como: amor, culpa, compaixão, piedade, 

ódio e ressentimentos dirigidos aos pacientes, além de inveja pela atenção dispensada 

a eles. Muitos desses sentimentos se originam nas condições de sofrimento, mutilação, 

morte, entre outras, que determinam impotência, fragilidade, pena, revolta. Enfim, as 

pressões do trabalho cotidiano e uma compulsão por manter tudo organizado e sob 

controle imprime uma sobrecarga à enfermeira, predispondo-a a criar uma identidade 

operacional e determinando contatos mais rápidos com os pacientes, o que, 
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inconscientemente, se traduz como método de defesa, com vistas a evitar seu próprio 

sofrimento.

Analisando os discursos contidos no Quadro 13, percebemos que ele 

corrobora  os achados do estudo anteriormente citado, isto é, percebe-se claramente a 

angústia e a ansiedade dos profissionais, mesmo a questão indutora não tendo tido por 

objetivo discutir o cuidado do cuidador. 

Frase indutora 5: Vocês encontram alguma dificuldade para serem cuidadores 

no PSF? Qual (is)? 

Quadro 13 – Distribuição das unidades de análise temática sobre o cuidado, a partir de 

estímulo indutor 

“Vocês encontram alguma dificuldade para serem cuidadores no PSF? Qual?” 

“[...] È uma sobrecarga de trabalho...é uma sobrecarga... você passar um dia inteiro 

numa unidade de saúde. Você chegar de manhã cedo... almoça por lá e sai às 

cinco horas da tarde” (dentista);  “[...] Convivendo ali com a comunidade... se 

envolvendo com todos os problemas que existem, mesmo que não seja 

tecnicamente da sua área ...é muito pesado”(auxiliar de enfermagem); “[...] Porque 

você acolhe, você vivencia, absorve os problemas... então você fica muito 

estressado, é cansativo... essa é uma grande dificuldade”(enfermeiro); “[...] A falta 

de infra-estrutura nas unidades, a falta de condições materiais, o calor, que é muito 

grande... a falta de humanização com nós, profissionais, é uma grande dificuldade 

para ser um cuidador, pois isso deixa a gente com os nervos  à flor da pele. Então 

como é que a gente pode cuidar bem?” (médico); “[...] Já saí da unidade, muitas 

vezes, com um nó na garganta por vivenciar situações que não dependiam de mim 

para resolver” (aux. saúde bucal); “[...] Outro dia, depois de uma visita domiciliar... 

eu chorei quando saí da casa do paciente, pela situação de miséria... e... eu não 

podia fazer nada” (enfermeiro); “Fiquei o final de semana muito mal... lembrando 

de uma situação de um paciente” (dentista). 

As falas deixam claros a angústia e o sofrimento vivenciado pelos profissionais 

no cotidiano do trabalho, sofrimento proveniente dos problemas das famílias pelas 

quais são responsáveis. Tais problemas e sofrimentos vão adentrando silenciosamente 

os espaços das Unidades de Saúde da Família e a vida dos profissionais, que, por sua 

vez, reagem de diferentes formas; ou seja, na tentativa de fugir do sofrimento, se 
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afastam do paciente, tratando-o de forma impessoal e fria; ou acolhem, escutam, 

humanizam o atendimento, e fatalmente, absorvem uma carga de problemas, o que 

desencadeia o sofrimento. 

Esse trabalhador-cuidador, que absorve uma gama de problemas 

apresentados pelos usuários, no entanto, não encontrando quem absorva os seus, é 

levado a um processo de acúmulo de sofrimento que,  paulatinamente, vai contribuindo 

para  desencadear problemas de cunho emocional.

Um estudo realizado no Distrito Sanitário Norte da cidade do Natal, a respeito 

dos “sentidos e ações dos profissionais do PSF”, frente ao “sofrimento familiar”138,

revela que os profissionais identificam o desemprego, o uso de drogas/álcool e a fome 

como principais fatores relacionados ao sofrimento familiar. Permeando esses 

problemas, foram levantados o desajuste familiar, a depressão, as perdas e a falta de 

humanidade. Diante de tais situações, os profissionais referem a existência de uma 

sobrecarga emocional – sentimentos de impotência, angústia e tristeza –, além da 

cobrança institucional para a produção de um determinado “número de procedimentos 

e consultas” sem, no entanto, serem consideradas suas necessidades de cunho 

emocional. Senão, vejamos,

“[...] fico lesada da cabeça depois que termino de atender 21 
pacientes... fico estressada, e eu tenho pressão alta...  e minha idade já 
é avançada” (médica). 

Pensar os trabalhadores de saúde como gente que cuida de gente implica 

reconhecê-los em função de suas habilidades e de suas necessidades, como pessoas 

que mantêm relações de troca e de convivência com os usuários, situações em que as 

expressões da subjetividade de ambos os lados se fazem presentes. 

Pode-se dizer que se estabelece uma relação de mão dupla entre trabalhador 

e usuário: um cuida – o trabalhador de saúde – e outro é cuidado – o usuário.  Essas 

relações de troca se desenvolvem no momento do encontro e da intervenção, quando 

ambos expressam suas necessidades de busca de liberdade e de reconhecimento de 

seus respectivos papéis. Buscam, ainda, a liberdade, no sentido de manterem a 

autonomia no modo de agir, de decidir, exercendo seu autogoverno. Trata-se de um 

espaço onde estão presentes conflitos e contradições, de forma implícita e explícita, 

deixando claras nossas opções ético-morais no percurso do trabalho e da vida139.
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Assim, pensar em gente que cuida de gente nos remete a pensar sobre como 

lidamos com a liberdade. Liberdade indica um estado do indivíduo, é um valor presente 

na existência do homem, dono de seu destino, e esbarra no limite da liberdade do 

outro. O direito à liberdade nos faz refletir sobre a questão da igualdade entre esses 

homens, que serão sempre diferentes e que legalmente têm os mesmos direitos; 

portanto, igualdade nos remete a uma relação entre indivíduos. Nessa perspectiva,  

parece-nos que o desafio é efetivar a cidadania em todos os âmbitos da vida e do 

direito à saúde, desde que sejamos livres para decidir como agir nas relações que 

construímos como trabalhadores e usuários na produção do cuidado e da saúde139.

O futuro não será melhor se negligenciarmos o presente. Queremos dizer, com 

isso, que a relação do cuidado deve ser horizontalizada, isto é, há necessidade de o 

profissional cuidar-se. Dessa maneira, os discursos sugerem que há necessidade de se 

implantar um”suporte terapêutico”  para os profissionais da equipe de Saúde da Família 

poderem lidar com maior segurança com as dificuldades impostas pelo cotidiano do 

trabalho em saúde. Esse trabalhador cuidador também precisa de quem lhe dê apoio, 

compartilhe e facilite seu desempenho, sua tarefa no processo de produção de

cuidado.

Fortuna140 refere que a equipe precisa ser cuidada, para produzir cuidado. O 

lidar com a morte, com o sofrimento, com a dor, com a dificuldade do outro coloca os 

trabalhadores em processos que produzem marcas, efeitos de aprendizagem, no seu 

corpo “[...] As marcas são estados inéditos que se produzem em nosso corpo a partir das 

composições que vamos vivendo [...] nas incessantes conexões que vamos fazendo”141

Assim, muitos trabalhadores de saúde não se esquecem de algumas situações 

cotidianas que marcam profundamente: aquele jovem morto na porta de casa por 

tráfego de drogas, a menina que morreu no parto, aquele idoso abandonado frente a 

uma doença fatal, o homossexual violentado até a morte, a criança que faleceu vítima 

de espancamento, aquela outra com desnutrição severa, filha de pais desempregados, 

entre outros casos. Vejamos a fala dos nossos sujeitos: 

“[...]Chegou um caso, na minha equipe, que o pai se suicidou em frente 
às filhas, então elas estão loucas...numa loucura... E uma das menores 
chegou me pedindo... ‘Me dê remédio porque eu não quero 
enlouquecer’... Então a gente termina sofrendo junto com aquela 
família.. .e  absorve mesmo...”(enfermeira). 

“[...] Nós entramos na intimidade das famílias. Lidamos com o marido 
que espanca, com a mulher que apanha e vem lhe dizer. O marido 
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depois vem dizer porque bateu. O filho participa disso. Tem também os 
alcoolistas, a parte de transtornos mentais. Tudo isso a gente também 
precisa ter um suporte: um psicólogo... uma supervisão” (dentista). 

“[...] Atendi uma mulher a semana passada que me confessou que 
estava sem ter o que comer há três dias... Fiquei muito angustiada na 
hora sem saber o que fazer. Depois resolvi pedir aos profissionais da 
Unidade de Saúde par fazer uma doação de algum tipo de alimento e 
doamos para ela uma cesta básica. Mas sei que é um paliativo, pois 
outros vão chegar com o mesmo problema e isso deixa a gente muito 
angustiado, sem poder resolver” (médico).  

Histórias-marcas, marcas que, por vezes, se fazem feridas doloridas, marcas-

cicatrizes. O que fazer com elas? Tentamos apagá-las de nossa memória, de nossa 

vida! Mas, vez por outra, elas retornam! Tão vivas como quando aconteceram141.

Faz-se necessário criar sentidos para essas marcas no nosso processo de 

crescimento e aprendizagem no trabalho sobre a equipe. Nessa perspectiva, uma das 

maneiras de se criarem sentidos para as muitas marcas que os trabalhadores vivem e  

de se cuidar da produção das equipes pode ser o apoio externo: 

“[...] Nós temos um grupo na unidade que se reúne às quintas-feiras, 
de quinze em quinze dias e que, muitas vezes, funciona como válvula 
de escape. Os profissionais chegam lá chorando, chegam em prantos... 
transbordando... todos esses problemas que a gente está absorvendo. 
E isso funciona como uma válvula de escape para essas emoções, 
essas aflições” (dentista). 

“[...] Foi um grupo de psicólogos lá da universidade, que uma colega 
conseguiu pra gente, por amizade e, no momento que estiveram na 
unidade, observaram que alguns profissionais de lá estavam 
precisando fazer uma terapia urgente. Quer dizer, em pouco tempo que 
eles estiveram com a gente na sexta-feira, quando a equipe se reúne, 
eles observaram essa necessidade. Eles não podiam dizer quem eram 
os profissionais... mas ficaram de retornar e fazer um trabalho com a 
gente” (enfermeiro).   

Esse apoio pode ser realizado por outro(s) trabalhador(es) que pode(m) 

desenvolver a tarefa de auxiliar a equipe a analisar seu processo de trabalho e criar 

outros sentidos para o trabalho que realiza. É um espaço de fala, de trocas, de escuta 

entre os trabalhadores, de discussão acerca do trabalho produzido, e também, de 

construção e gestão de projetos de trabalho. O apoiador não se constitui num 

supervisor, nem deve estar nesse processo para dizer à equipe o que fazer ou como 

fazer; aporta, entretanto, uma alter-visão, visão de outro, para instigar a implicação da 

equipe140.
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A figura do apoiador e a equipe em análise têm, juntos, a função de criar um 

ambiente protegido e acolhedor, onde os trabalhadores possam dizer e analisar o que 

estão fazendo, como estão fazendo, por que e para quê estão fazendo. 

A proposta de “apoio matricial” para os profissionais do PSF consiste na 

criação de um espaço para o acolhimento dos trabalhadores. Um apoio para que os 

profissionais de saúde possam minimizar a angústia desencadeada no cotidiano dos 

serviços de saúde, na maioria das vezes por não conseguirem dar respostas efetivas 

aos problemas de saúde apresentados pelos usuários.  

Esse espaço pode ser utilizado também para identificação dos não-saberes e 

dos conhecimentos necessários para a elaboração e ampliação de projetos 

terapêuticos, abrindo espaço para a produção do cuidado e de novas demandas de 

formação. Há, nesse sentido, necessidade de acumular novos conhecimentos para 

trabalhar projetos terapêuticos singulares e, na maioria das vezes, os profissionais não 

se acham preparados. 

Outro sofrimento diz respeito à dúvida e a ansiedade do profissional em 

relação, a saber, até onde deve envolver-se. Ele teme os vínculos com os usuários, 

pela possibilidade de sofrer com a dor alheia, mas, ao mesmo tempo, entra em 

sofrimento por manter o outro afastado de si, deixando-o num lugar de anônimo.  

Menzies137, no estudo a que nos referimos, relata que há uma dissociação na 

relação entre enfermeira e paciente, pois, quanto mais próxima essa relação, maior a 

probabilidade de a primeira desenvolver ansiedade. Conseqüentemente, os contatos se 

dão da forma mais breve possível, apenas para realização de tarefas. Dessa forma, o 

profissional, ao utilizar inconscientemente esse método de defesa, impede que se 

estabeleça um contato mais próximo e eficaz com a totalidade do paciente. 

Outro ponto destacado pela autora é o que ela denominou despersonalização,

categorização e negação do significado do indivíduo. Nesse tipo de mecanismo, os 

profissionais priorizam a execução de tarefas e de artifícios muito conhecidos na 

realidade hospitalar, como a designação de categorias ou números ao se reportarem 

aos pacientes: “o paciente 37”; “o leito 11”; “a drenagem do leito c”; “a hipertensão do A”; “a 

vovó do 25”.  

A negação de sentimentos é outra situação comum, e as escolas tratam de 

repassar isso. Uma das características é a conduta enérgica e tranqüilizadora, além 

das orientações de que: “ é necessário enfrentar as coisas”; é necessário manter o controle”; 

é preciso adotar uma conduta profissional”. Até recentemente era considerado inadmissível 
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chorar ou tocar mais afetuosamente nos pacientes. O ritual de tarefas, evitando 

posturas mais autônomas que exijam tomada de decisões, também faz parte de uma 

técnica para evitar ansiedade. Muito tempo é disponibilizado, por vezes, na realização 

de tarefas menos importantes e, de preferência, que se distanciem do paciente. A 

responsabilidade torna-se menos pesada, assim como o envolvimento. 

É importante refletir sobre essas questões, pois, mais do que pensamos, elas 

são bastante comuns na nossa realidade e podem ser relacionadas, em grande monta, 

aos comportamentos no PSF. Muito se pode argumentar, porém vários deles podem 

ser detectados como mecanismos de defesa. Assim, é que, durante as nossas 

observações, pudemos ouvir, muitas vezes, e registrar no diário de campo, 

verbalizações do tipo: “[...] graças a Deus hoje é sexta-feira... só volto aqui agora, segunda-

feira,... é um alívio” (médico). É importante ressaltar que todos esses são mecanismos 

que se dão de forma inconsciente. 

O trabalhador de saúde precisa ser valorizado, acolhido, escutado. Ele é um 

produtor de ações de saúde, é um sujeito, “[...] um ser biológico, com uma 

subjetividade complexa, e mergulhado em um conjunto de relações sociais que alteram 

seus desejos, interesses e necessidade”142.

A responsabilidade com o cuidado é da autonomia do trabalhador, que é 

portador de desejos, de interesses e de projetos os quais necessitam de discussões e 

negociações que vão além da responsabilidade fiscal e da racionalidade econômica e 

administrativa.

Campos143 afirma que, para caminhar nessa direção, há que se investir em 

diversas dimensões, uma vez que

[...] mais do que nunca há necessidade de nos mantermos em uma 
empreitada filosófica, teórica e prática, que procurasse responder a 
esses desafios de forma inovadora. Como recuperar a vontade dos 
indivíduos, grupos e coletividades, de maneira a compor-se uma massa 
crítica apta a construir projetos novos143.

Os processos de dor produzidos no ofício da saúde não podem continuar 

sendo desconsiderados. Tanto a dor do usuário quanto a do trabalhador precisam de 

acalanto. Talvez a arte seja uma possibilidade balsâmica para esses processos144.

Nesse sentido, a produção de poesias, textos, contos, em oficinas literárias, 

oficinas de pintura e modelagem, dança, música, produção de peças teatrais, mostras 

de fotografias, aquarelas, etc., com a participação de trabalhadores e usuários pode 
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compor o elenco de atividades nas unidades de saúde. Tudo isso pode parecer utopia. 

Que seja, então, uma utopia ativa, capaz de nos trazer alegria e leveza, suscitando e 

produzindo vida144.

A vida é o que ela é: frágil, efêmera, mortal, efetivamente; e isso é uma razão 

fortíssima para se viver mais, e intensamente. Para viver feliz. Para viver cada vez 

melhor!

Procuramos, neste capítulo, apresentar dados de ordem qualitativa para 

reforçar as conclusões obtidas no capitulo  anterior. À luz da teoria das representações 

sociais, buscamos compreender, dentro dos limites desta tese, como a representação 

do cuidado orienta as práticas e as produções discursivas dos sujeitos no espaço do 

exercício de sua profissão – o Programa Saúde da Família. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O cuidar de uma pessoa se traduz na atenção que tem como 
perspectiva a globalidade e não a identificação do sintoma. Isso não 

quer dizer negar os sintomas, mas capacitar a instituição para, ao 
compreender e dialetizar essa expressão, ir ao encontro de uma 

história [...]”  

Nicácio145

Este estudo buscou fundamentalmente conhecer como os profissionais de 

saúde do PSF da cidade do Natal vêm absorvendo as novas informações e construindo 

ou redefinindo as suas representações sobre o cuidado.

Com base na teoria das representações sociais e do núcleo central, foi 

possível constatarmos que os profissionais do PSF que fizeram parte deste estudo 

compartilham uma representação comum, cujo núcleo central é composto pelos 

campos semânticos atenção/amor/acolhimento e humanização. Podemos concluir 

que os sujeitos apresentam diferentes entendimentos sobre o cuidado no PSF e que o 

conhecimento construído a respeito do cuidado está amparado numa visão que 

incorpora alguns elementos que se aproximam do sentido de cuidado ora proposto.

Entretanto, predominam valores tradicionais e com conotações banalizadas a respeito 

do cuidado. Por exemplo: amor está permeado por uma visão banal desse sentimento: 

“[...] amor... porque o amor deve estar em primeiro lugar, acima de tudo [...]” O discurso dos 

profissionais apresenta uma interface entre as teorias do cuidado que circulam no PSF 

– usadas para dar sentido à prática – e as teorias constitutivas do senso comum. Ilustra 

a concomitância de narrativas diversas. A teoria organizadora do discurso “[...] o amor, 

por se tratar do sentimento que engloba todos os outro [...]” mostra, na íntegra, que essa 

teoria é usada com a função de convencer quem está ouvindo. O significado de 

atenção mostra uma relação estreita com assistência, quase como um sinônimo, 

sugerindo uma prática assistencial centrada nos princípios da “medicina científica”.

Ressaltamos, assim, que o entendimento dos profissionais do PSF, sobre o 

cuidado, em modo geral, não se baseia nos princípios científicos e filosóficos propostos 
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pela instituição e discutidos na literatura científica. Cabe, entretanto, destacar que, 

nesse processo, apesar de se manterem elementos relacionados ao cuidado que 

remetem a valores culturais e socais estereotipados, alguns sujeitos começam a 

ressignificar elementos que compõem o cuidado, com a incorporação de significações 

novas, como acolhimento, humanização e responsabilidade, provavelmente em 

função das experiências individuais, histórias de vida, inserção cultural do indivíduo, 

visão de mundo e acesso à capacitação, sem, no entanto, ocorrer abandono de valores 

tradicionais e relacionados ao paradigma flexneriano. 

No conjunto das análises, foi-nos possível captar a invariância de uma 

contradição: de um lado, os profissionais sabem e afirmam a importância da produção 

do cuidado junto aos usuários, no contexto do seu trabalho no PSF; de outro, a 

vivência, na prática cotidiana, traduz a negação desse fazer-cuidado. Nesse contexto 

contraditório, o profissional passa a construir sínteses gradativas e sucessivas que lhe 

permitem agir e afirmar-se associando informações advindas da formação, de 

conhecimentos estruturados em outras experiências, valores e símbolos demarcadores 

de seu cotidiano. Assim, ele se configura e reconfigura na prática, segundo o que é 

exigido no seu fazer concreto e específico, ao mesmo tempo em que plural e múltiplo. 

A composição do núcleo central indica que qualquer curso ou capacitação que 

pretenda modificar atitudes, portanto a ação cotidiana dos profissionais do PSF 

relativas ao cuidado, deve levar em conta e priorizar o debate sobre a ressignificação 

do núcleo central, mais precisamente dos elementos amor e atenção.  Os resultados 

da análise sugerem, ainda, que há uma urgente necessidade de melhoria na infra-

estrutura das unidades do PSF e também da implantação de um suporte terapêutico 

para esses profissionais.

O Programa Saúde da Família no Brasil vem se afirmando como processo 

instituinte capaz de contribuir para a mudança do modelo assistencial do SUS. A 

potencialidade desse programa para a mudança advém do conteúdo estratégico, que 

permite um rompimento no comportamento passivo dentro das unidades básicas de 

saúde, com extensão das ações para e com a comunidade, possibilitando o 

desenvolvimento do trabalho em equipe, a responsabilização sobre um território, os 

vínculos de compromisso e de co-responsabilidade entre serviços de saúde, 

profissionais e população. 

No eixo discursivo, a estratégia Saúde da Família conclama para a construção 

de uma nova maneira de operar a saúde, humanizada e solidária, compreendendo-se 
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humanização em sentido ampliado (resolutividade, equidade, acesso, autonomização, 

solidariedade e cidadania). 

Entretanto, apesar de os princípios e diretrizes estarem esboçados no campo 

do conhecimento, no plano operacional há muito que ser percorrido, isto é, faz-se 

necessária a incorporação de tais fundamentos. Cabe ressaltar que a implantação de 

uma nova política pressupõe mudanças em vários níveis (político, institucional, 

organizativo e pessoal), exigindo tempo, vontade política e recursos de várias ordens. 

O PSF, em seu modo de operar os serviços de saúde, constitui-se num 

processo e, assim sendo, não está concluído, podendo caminhar para o plano da 

racionalização e flexibilização do processo de trabalho ou da radicalização do processo 

de humanização do cuidado, garantindo acesso, resolutividade, participação social, 

qualidade da assistência, etc. 

Para isso, faz-se necessária a incorporação de tecnologias “leves” ao “novo” 

processo de trabalho, investindo-se no diagnóstico sensível à subjetividade dos 

usuários, ampliando-se a pauta das intervenções em saúde, baseada em 

solidariedade, humanização e cidadania. 

 O desafio colocado para os trabalhadores de saúde consiste em se aprender 

a não dissociar a atenção individual (às doenças e aos adoecimentos) da vigilância à 

saúde (o que constituiria risco de retorno à biologização); não produzir a falsa 

dicotomia entre qualidade de vida (biologia) e o viver a vida (produção subjetiva); não 

fazer dissociação entre os grupos de trabalhadores da gestão, da atenção e da 

vigilância; não perder de vista o conceito de integralidade em saúde; e realizar o 

trabalho educativo junto à população como um trabalho de aprendizagem146.

Diante desse cenário de múltiplas compreensões, é preciso criar-se 

oportunidade de discussão sobre os diversos modos de entender a realidade vivida e 

de concepção das práticas de saúde. Essas oportunidades devem ocorrer em espaços 

coletivos, onde a discussão sobre o processo de trabalho em cada unidade de 

produção é fundamental para que os diferentes sujeitos se apropriem do conjunto do 

trabalho que é desenvolvido. Um bom início na busca da construção de acordos pode 

ser o questionamento sobre qual o objetivo do trabalho dos sujeitos e qual o significado 

do trabalho em saúde. 

Daí podem surgir desconfortos com a realidade vivenciada, oportunizando a 

percepção de que a maneira vigente de fazer ou pensar é insuficiente ou insatisfatória 

para dar conta dos desafios da produção do cuidado no trabalho em saúde. Essa 



151

inconformidade, ou desconforto, é condição indispensável para que se decida mudar, 

ou incorporar novos elementos, para um novo saber-fazer-cuidado.

Assim, conceitos e problemas que, à primeira vista, podem parecer imutáveis, 

inerentes às contingências das organizações, podem passar a ser transformáveis, 

revelando a potência de cada um dos sujeitos na medida de sua participação no 

coletivo. Esses espaços coletivos como arranjos organizacionais são espaços 

concretos destinados à escuta e à circulação de idéias e informações, à elaboração e à 

tomada de decisão.  Podem tomar a forma de equipes de trabalho e grupos. Revelam 

desejos, interesses e posições, e podem facilitar o desenvolvimento integral das 

pessoas7.

Cada sujeito, ou cada grupo humano dispõe de recursos de interpretação de 

sua realidade, os quais podem ser transformados em recursos de poder. Constrói-se 

poder nos indivíduos e nos coletivos – empoderamento – quando estes conseguem 

colocar em ação, de maneira consciente, seus recursos de interpretação e se 

apropriam de sua experiência7.

A construção do processo de co-gestão cria espaços de poder compartilhado

possibilitando a ampliação significativa da aprendizagem no trabalho e podendo 

suscitar o compromisso e a responsabilização pelo processo e por seus resultados. 

O reconhecimento dos diferentes saberes, valores, crenças e desejos 

existentes em um coletivo permitem que se identifique sua repercussão e se construa 

novos pactos e novos arranjos consensuais entre os sujeitos envolvidos na gestão, na 

atenção, na formação e no controle social. Para isso, precisamos subverter a ordem 

instituída na organização tradicional, na qual, em geral, não existe espaço nem tempo 

para a escuta e para a construção coletiva, visto que a tomada de decisão se situa no 

ápice da pirâmide. É preciso descentralizar sem perder o rumo e, para isso, devem ser   

envolvidos todos, para dar identidade ao coletivo. Portanto, é imprescindível coletivizar 

tudo: desde a definição dos objetivos até os métodos de trabalho7.

Nessa perspectiva, construir novos saberes implica: identificar interesses, 

confrontar os saberes anteriores com as realidades, desestabilizar convicções – 

através de rupturas epistemológicas –, assegurar condições para o diálogo; construir 

uma nova forma de aproximação e de formulação de saberes e de comunicação com 

os saberes produzidos7.

Produzir mudanças de práticas no âmbito da saúde – gestão, atenção, controle 

social – significa dialogar com as práticas e concepções vigentes, problematizá-las – 
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não em abstrato, mas no contexto do trabalho de cada equipe –, buscando construir 

novos pactos de organização do sistema, de convivência, de re-arranjos e de práticas 

que aproximem o SUS da atenção integral, da qualidade e da produção do cuidado.

Urge a necessidade de quebra da lógica hegemônica nos serviços de saúde. 

Essa possibilidade, entretanto, está condicionada a desconstrução dessa lógica dentro 

do espaço da micropolítica, isto é, no espaço da organização do trabalho e das práticas 

de saúde. Por isso é fundamental transformar a gestão e criar a possibilidade de no 

espaço coletivo, os sujeitos descobrirem que têm o poder de mudar, transformando os 

desconfortos e construindo outras interpretações, outras práticas e outros 

compromissos com os usuários.

As possibilidades de inovação e mudança das concepções e práticas de 

cuidado em saúde dentro das organizações dependem da ruptura com a alienação do 

trabalho, do resgate da possibilidade de construir conhecimento a partir das práticas e 

da democratização da gestão dos processos de trabalho7.

Assim, a educação permanente em saúde traz a possibilidade da produção de 

novos pactos e novos acordos coletivos de trabalho no SUS. Por ser uma estratégia 

para a aprendizagem coletiva a partir das práticas e do trabalho, é parte constitutiva da 

gestão democrática: constitui-se numa estratégia para a gestão de coletivos. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

QUESTIONÁRIO (parte 1) 

“ Apresentamos abaixo algumas questões que devem ser respondidas de acordo 

com as orientações que lhe são dadas. Gostaríamos muito de contar com a sua 

colaboração nesta pesquisa. As informações aqui contidas são confidenciais e 

não se faz necessário a sua identificação.Você não é obrigado a respondê-lo, 

mas caso o faça estará contribuindo muito com a nossa pesquisa. Desde já, 

agradecemos-lhe profundamente” . 

1-  Caracterização do Perfil do Profissional 

1- Idade 

2- Sexo 

3- Estado Civil 

4- Categoria Profissional 

5- Tempo de Serviço Público 

6- Tempo de Trabalho no PSF 

7- Ano de Formatura (nível superior)  

 8-Nível de Escolaridade (nível médio e elementar) 
 9- Voluntário n. (    ) 
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QUESTIONÁRIO (parte 2) 
Teste de associação livre  de  palavras

1- Escreva rapidamente, as palavras que na sua opinião associam-se ao 
cuidado:

 (  )______________       (  )______________            (  )________________ 
(  )_____________        (  )______________     (  )________________ 

2- Agora, enumere as três que você considera mais importante (use os 
parênteses para colocar os números). 

3-Dentre às três que você escolheu eleja a mais importante e justifique a 
escolha.________________________________________________________
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 ENTREVISTAS (grupo focal) 

  O que vem a cabeça de vocês quando eu falo a palavra cuidado no PSF?

 Vocês acreditam estar conseguindo promover ações cuidadoras junto aos 
pacientes?

 De que maneira vocês estão promovendo o cuidado junto aos pacientes? 

 Qual a proposta de vocês para exercer efetivamente o cuidado no PSF? 

 Vocês encontram alguma dificuldade para ser um cuidador no PSF? Qual? 
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Anexo 2 

CATEGORIAS CONSTRUÍDAS A PARTIR DA ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
CATEGORIA COMPONENTES E1 E2 E3 E/outras E/totais

1. ATENÇÃO proteção 02 - 03 07 12 
  prevenção 08 02 07 05 22 
  vigilância 01 - - 03 04 
  precaução 01 - - 02 03 
  cautela - - - 05 05 
  observação - - 03 02 05 
  promoção à saúde - - 04 01 05 
  alerta - 01 - - 01 
  acompanhar - 01 - - 01 
  ATENÇÃO 12 14 04 03 33 

subtotal 24 18 21 28 91 
        

2.ACOLHIMENTO   escuta 03 04 - - 07 
  compreender o outro - 01 03 01 05 
  solicitude 02 - - - 02 
  respeito 04 03 01 01 09 
  vínculo 01 01 01 02 05 
  diálogo 01 01 - - 02 
  elo - - - 01 01 
  confiança - 01 - 02 03 
  interesse - 01 - 01 02 
  interagir - - - 01 01 
  preocupação - - 02 02 04 
  compaixão - - - 01 01 
  ACOLHIMENTO 11 04 02 - 17 

subtotal 22 16 09 12 59 

3.AMOR  zelo 03 07 03 02 15 
  carinho 01 02 01 05 09 
  prazer 01 - - 02 03 
  afeto - 01 - - 01 
  gostar - - 02 01 03 
  paixão - - - 01 01 
  querer bem 01 - - 04 05 

aconchego - - - 01 01 
amabilidade 01 - 01 01 03 
ter simpatia - - - 01 01 
ternura - - - 01 01 
desejar o bem - - - 01 01 
AMOR 11 04 02 01 18 
subtotal 18 14 09 21 62 
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CATEGORIA COMPONENTES E1 E2 E3 E/outras E/totais
4. ASSISTÊNCIA  atendimento 02 - - - 02 

  tratar - 01 01 01 03 
  cuidar - - 01 01 02 
  agir - 02 - 02 04 
  efetivar 01 - - - 01 
  desenvolver ações - - - 01 01 
  providênciar - - - 01 01 
  visita domiciliar - - - 01 01 
  tomar conta - - - 03 03 
  dar sustentação - - - 01 01 
  educar 03 01 02 - 06 
  informar - - 01 - 01 

  esclarecer - - 01 - 01 
  orientar 01 - 02 - 03 
  ASSISTÊNCIA 03 04 01 01 09 

subtotal 10 08 09 12 39 
        

5. CONHECIMENTO  preparo - 01 - - 01 
  formação - 02 - - 02 
  sabedoria - - 01 - 01 
  capacitação - - 01 - 01 
  perfil - - - 01 01 
  discernimento - - - 01 01 
  capacidade - 01 - - 01 
  competência - 01 - - 01 
  técnica - - 01 - 01 
  entendimento - - - 01 01 
  habilidade - - - 01 01 
  segurança - - - 02 02 
  planejamento - 01 - - 01 
  eficiência - - - 02 02 
  saber direcionar - - - 01 01 
  fazer com perfeição - 01 - 01 02 
  CONHECIMENTO 01 02 01 03 07 

subtotal 01 09 04 13 27 
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CATEGORIA COMPONENTES E1 E2 E3 E/outras E/totais
6.DEDICAÇÃO   boa vontade - - - 02 02 

  servir - - - 01 01 
   doar-se - - - 01 01 
   paciência - - 02 - 02 
   vontade - 01 - 01 02 
   abnegação - 01 - 01 02 
   tolerância - - 02 - 02 
   perseverança - - 01 - 01 
   disponibilidade - - 01 02 03 
   se entregar - 01 - - 01 
   meditado - - - 01 01 
   humildade  - - 01 - 01 
   fazer com sinceridade - - - 01 01 
   bom humor - - 01 - 01 
   sensibilidade - - 01 01 02 
   esforço - - - 01 01 

  otimismo no que faz - - - 01 01 
   desculpar - - - 01 01 
   DEDICAÇÃO 01 03 02 04 10 
   subtotal 01 06 11 18 36 

       
7. HIGIENE   biossegurança 02 - - - 02 

   esterilização 01 02 03 - 06 
   profilaxia 01 02 01 - 04 
   HIGIENE 01 04 02 - 07 
   subtotal 05 08 06 - 19 
         

8. HUMANIZAÇÃO   cidadania 01 - - - 01 
   qualidade de vida  - 02 04 - 06 
   saúde - 02 01 - 03 
   acesso - 01 - - 01 
   acessibilidade - - - 01 01 
   alimentação - 01 - - 01 
   socializar - - 01 - 01 
   bem estar 01 - 01 - 02 
   medicação - - - 01 01 
   vacina - 01 - - 01 
   harmonia - - 01 - 01 
   equilíbrio - - - 01 01 
   ser favorecido - - - 01 01 
   ter direitos - - - 01 01 
   conforto - - - 01 01 
   auto-estima  - 01 - 01 02 
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   ter incentivo - - - 01 01 
   tranqüilidade - - - 01 01 
   bem comum - - - 01 01 
   defender - - - 01 01 
   autonomia - - - 01 01 
   HUMANIZAÇÃO 06 03 03 - 12 
   Subtotal 08 11 11 12 42 

9. RESPONSABILIDADE  compromisso  04 03 02 - 09 
ética 01 01 - - 02 

  seriedade  - 01 - - 01 
honestidade - - - 01 01 

  RESPONSABILIDADE  07 03 07 - 17 
Subtotal 12 08 09 01 30 

         
10. TRABALHO pontualidade - 01 01 - 02 

  obrigação  - - 01 - 01 
   dever  - - - 01 01 

organização - 01 02 - 03 
prática 01 - - - 01 
sintonia com a equipe - - 01 - 01 
condições de trabalho 01 - 01 - 02 
 participação - - - 01 01 
disciplina - - - 01 01 
integração - - - 01 01 
cooperação - - - 02 02 
objetividade - - - 01 01 
TRABALHO 01 01 - - 02 
Subtotal 03 03 06 07 19 
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Tabela 1- Médicos segundo as categorias evocadas

Categorias 1ª
Evoc. 

2ª
Evoc.

3ª 
Evoc.

Total 
Evoc.

Evoc. 
Imp. OME

ATENÇÃO 06 02 02 10 06 1,60   
ACOLHIMENTO 04 04 02 10 04 1,80 f =  5,4 
AMOR 05 03 03 11 05 1,82 ome =  1,88 
ASSISTÊNCIA - 02 04 06 - 2,66   
CONHECIMENTO - 02 01 03 - 2,33   
DEDICAÇÃO - 02 - 02 - 2,00   
HIGIENE - 01 - 01 - 2,00   
HUMANIZAÇÃO  - 01 01 02 - 2,50   
RESPONSABILIDADE 02 01 05 08 02 1,10   
TRABALHO 01 - - 01 01 1,00   
Total 18 18 18 54 18 18,81 

Tabela 2- Enfermeiros segundo as categorias evocadas

Categorias 1ª
Evoc. 

2ª
Evoc.

3ª 
Evoc.

Total 
Evoc.

Evoc. 
Imp. OME

ATENÇÃO 05 04 07 16 05 2,20   
ACOLHIMENTO 02 02 02 06 02 2,00 f =  6,7 
AMOR 03 02 02 07 03 1,85 ome =  1,96 
ASSISTÊNCIA 02 02 01 05 02 1,80   
CONHECIMENTO 02 03 01 06 02 1,83   
DEDICAÇÃO 01 02 04 07 01 2,43   
HIGIENE - - - - - -   
HUMANIZAÇÃO  03 01 01 05 03 1,60   
RESPONSABILIDADE - 02 - 02 - 2,00   
TRABALHO - - - - - -   
Total 18 18 18 54 18 15,71

Tabela  3- Cirurgiões-dentistas segundo as categorias evocadas

Categorias 1ª
Evoc. 

2ª
Evoc.

3ª 
Evoc.

Total 
Evoc.

Evoc. 
Imp. OME

ATENÇÃO 05 03  03 11 05 1,82   
ACOLHIMENTO 04 04 02 10 04 1,80 f = 6,0  
AMOR 01 03 03 07 01 2,30 ome =  2,10 
ASSISTÊNCIA 01 02 03 06 01 2,33   
CONHECIMENTO - 01 - 01 - 2,00   
DEDICAÇÃO - - 03 03 - 3,00   
HIGIENE - 01 02 03 - 2,66   
HUMANIZAÇÃO  03 03 02 08 03 1,88   
RESPONSABILIDADE 04 01 - 05 04 1,20   
TRABALHO - - - - - -   
Total 18 18 18 54 18 19,00 
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Tabela 4- Auxiliares de Enfermagem segundo as categorias evocadas

Categorias 1ª
Evoc. 

2ª
Evoc.

3ª 
Evoc.

Total 
Evoc.

Evoc. 
Imp. OME

ATENÇÃO - - 06 06 - 3,00   
ACOLHIMENTO 08 01 01 10 08 1,30 f = 6,0  
AMOR 04 03 - 07 04 1,43 Ome= 2,07   
ASSISTÊNCIA 01 01 02 04 01 2,25   
CONHECIMENTO - 02 02 04 - 2,50   
DEDICAÇÃO 01 06 03 10 01 2,20   
HIGIENE - 01 - 01 - 2,00   
HUMANIZAÇÃO  02 02 03 07 02 2,14   
RESPONSABILIDADE 02 02 01 05 02 1,80   
TRABALHO - - - - - -   
Total 18 18 18 54 18 18,62 

Tabela 5- Axiliares de Consultório Dentário segundo as categorias evocadas 

Categorias 1ª
Evoc. 

2ª
Evoc.

3ª 
Evoc.

Total 
Evoc.

Evoc. 
Imp. OME

ATENÇÃO - 01 03 04 - 2,75   
ACOLHIMENTO 02 01 01 04 02 1,75 f =6,0  
AMOR 02 - 01 03 02 1,66 ome=2,06   
ASSISTÊNCIA 03 01 04 08 03 2,12   
CONHECIMENTO - - - - - -   
DEDICAÇÃO - 01 02 03 - 2,66   
HIGIENE 03 04 02 09 03 1,88   
HUMANIZAÇÃO  05 04 - 09 05 1,44   
RESPONSABILIDADE 01 03 03 07 01 2,28   
TRABALHO 02 02 02 06 02 2,00   
Total 18 18 18 54 18 18,54
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Anexo 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  CIÊNCIAS DA 
SAÚDE

           

PESQUISA CIENTÍFICA  
“ A  Representação Social do Cuidado no Programa Saúde da Família na 
cidade do Natal/RN” 

Termo de Consentimento de Livre Escolha 

Prezado (a) __________________________________, 

Este estudo tem por objetivo conhecer e analisar as representações sociais do 
cuidado a partir do  processo de trabalho das equipes do Programa Saúde da 
Família do município de Natal. Trata-se de uma Tese de Doutorado vinculada 
ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte  

Dessa forma, solicitamos a sua cooperação para participar do estudo ora 
proposto, respondendo à entrevista e ao questionário. Assim, você estará 
contribuindo para o resultado da pesquisa, que ao final, poderá subsidiar os 
profissionais e os serviços de saúde, oferecendo contribuições para o 
delineamento de processos de trabalho em saúde, mais efetivos.  

Informamos ainda, que em acordo com os princípios da bioética na área de 
pesquisa com seres humanos, estará garantido o sigilo (não identificação 
pessoal) dos respondentes, a ausência de riscos e o direito a indenização por 
danos. A única utilização das informações será para o trabalho acadêmico com 
divulgação dos resultados após o seu encerramento, tornando-os de livre 
acesso. Entretanto, se faz necessário o preenchimento da autorização abaixo, 
como protocolo essencial, para pesquisa com esse caráter.  
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Esclarecemos ainda, que sua participação é decorrente de sua livre escolha, 
após o recebimento das informações que julge necessárias. Caso não deseje 
colaborar, você não será prejudicado, até mesmo onde haja submissão à 
autoridade. 
Enfatizamos que a resposta integral e fidedigna de todos os dados solicitados 
favorecerá a obtenção de um trabalho científico com qualidade. Para tanto, 
colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.  

Esperando contar com o seu apoio, desde já, agradecemos a você e a todos 
aqueles que  contribuem para a melhoria do processo de trabalho e a qualidade 
da assistência.  

Atenciosamente, 

----------------------------------------------- 
Maisa Paulino Rodrigues ---/---/--- 

------------------------------------------------------------ 
Ângelo Giuseppe da Costa Oliveira   ---/---/--- 

AUTORIZAÇÃO
Após ter sido informado(a) sobre as características da pesquisa “A dimensão 
cuidadora no processo de trabalho das equipes do Programa Saúde da 
Família em Natal/RN”, AUTORIZO a coleta e a utilização dos dados para fins 
exclusivos da pesquisa supra-citada. 

Em,_____de______________de 2003 

                             __________________________________ 
                                                          Nome                                                                              
Assinatura  --------------------------------------- -------------------------------- 
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