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RESUMO 

 

 

Estuda-se a atenção à saúde centrada no cuidar, em uma relação intercessora e dialógica com 

o usuário, que envolve a construção de projetos terapêuticos essenciais para a qualidade do 

tratamento do usuário nos serviços de saúde, sendo fundamentais ações individuais e 

coletivas. Tem-se como objetivo conhecer e analisar a percepção dos sujeitos sociais, usuários 

e profissionais, sobre o tratamento dispensado ao usuário de um Serviço Ambulatorial 

Especializado em DST/HIV/Aids, referência estadual em Natal, RN. Articulam-se, em uma 

visão transdisciplinar da ciência e do conhecimento, referenciais teórico-metodológicos que 

possam dar sentido à expressão das características institucionais da atenção e do cuidado em 

saúde, religando-as ao contexto social. Como estratégia de pesquisa, buscam-se as expressões 

dos 56 sujeitos sociais da investigação, que aceitaram participar da amostra, a partir de uma 

cartografia simbólica da atenção, associada a técnicas de observação e entrevista semi-

estruturada. Para análise dos resultados, estabeleceram-se cinco categorias de análise: 

significado do serviço, percepção do atendimento; processo de comunicação e interação; 

percepção do tratamento e organização e avaliação do serviço. Discute-se que a atenção e o 

cuidado desenvolvem-se em uma assistência tecno-assistencial à doença, centrados em uma 

atenção focada no tratamento, na solicitação de exames e na terapêutica medicamentosa dos 

anti-retrovirais, reflexo do paradigma tradicional biomédico de atenção à doença. Este 

também é o modo de organização das ações práticas no cotidiano do SAE: a conduta 

terapêutica mostra-se fragmentada nas diversas especialidades, verticalizada e retro-

alimentada no mesmo modelo, gerando tensão e sobrecarga aos profissionais; evidenciam-se 

atendimentos impessoais focados em tecnologias estruturadas e informativas, desvinculadas 

da dialógica interativa. A partir dos discursos dos sujeitos, o SAE é interpretado como o lugar 

do confronto com a doença, mas também possibilita maiores elaborações do adoecer pelo 

encontro com os iguais. Conviver com o HIV e Aids é conviver com receios, apreensão e 

medo, mas principalmente com o estigma, o preconceito e a exclusão, o que requer o sigilo da 

doença.  Há circulação de forças e de poder, expressos no saber-poder técnico-profissional e 

administrativo, dispositivos que concentram a manutenção da medicalização do atendimento, 

consultas rápidas e com pouca atenção, o que dificulta a interação e a escuta, aliados a falhas 

estruturais, organizacionais e a um gerenciamento inadequado do serviço. Conclui-se que há 

dimensões não consideradas na dinâmica interna das múltiplas formas do cuidar, 

caracterizado pelo modelo conflitante da atenção, marcado por intervenções individuais 

relacionadas à doença. Desconsidera-se o sujeito de seu discurso, imputando-lhe discursos 

tecnicistas, e observa-se a produção do cuidado baseada na tecnologia material. 

 

Palavras-chave: Atenção e cuidado em saúde. Tratamento do HIV/Aids. Interação 

profissional-usuário.  Tecnologia das relações. Cartografia simbólica do cuidado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

We study the health care focused on care in an intercessor and dialogical relationship with the 

User, which involves the construction of therapeutic projects essential to the quality of the 

treatment of the user in health services, and it is necessary individual and collective actions. It 

is intended to acknowledge and analyze the perception of social subjects, users and 

professionals on the treatment given to a user of a Specialized Outpatient Service (Serviço 

Ambulatorial Especializado – SAE) in STD/HIV/AIDS state reference in Natal, RN. The  

study is structured in a transdisciplinary vision of science and knowledge, theoretical and 

methodological principles that give meaning to the expression of the institutional features of 

care and health care reconnecting them to the social context. As a research strategy we seek 

the expressions of 56 subjects of social research, which agreed to participate in the sample, 

from a symbolic map of the attention, coupled with the techniques of observation and semi-

structured interview. For the analysis of the results, five categories of analysis were 

established: the meaning of the service, care perception, process of communication and 

interaction, treatment perception and organization and evaluation of the service. It is argued 

that the attention and care are developed in a technical health care assistance to the disease, 

focusing on attention based on treatment, on diagnostic and drug therapy of antiretroviral 

drugs, reflecting the traditional biomedical paradigm of attention to the disease. This is also 

the mode of organization of practical actions in daily SAE: the therapy proves to be 

fragmented in several specialties, vertical and feeds the same model, generating tension and 

overload for professionals; showing impersonal care focused on structured and informative 

technology, unrelated to an interactive dialogic. From the speech of the subjects, the SAE is 

understood as the place of confrontation with the disease, but also enables greater elaboration 

of the illness by meeting their peers. Living with HIV and AIDS is living with concern, 

apprehension and fear, but mainly with the stigma, prejudice and exclusion, which require 

that the disease is kept in secret. There is a movement of forces and power, expressed in the 

knowledge-power of those who dominate the technical and administrative capabilities, 

devices that concentrate the maintenance of the medicalization of care, rapid consultations 

and with little attention, making it difficult to interact with and listen to, combined with 

structural failures, organizational and inadequate management of the service. We conclude 

that there are dimensions that are not considered in the internal dynamics of the care service 

multiple forms, characterized by care conflicting models, marked by individual interventions 

related to the disease. The subject is not considered together with his speech as technical 

discourse is imposed and care production based on material technology is observed. 

  

Keywords: Attention and health care. HIV/AIDS Treatment. Professional-user Interaction. 

Relations Technology. Care Symbolic Mapping. 
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PROBLEMATIZANDO ALGUMAS QUESTÕES  
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A mudança social não é o que acontece conosco nem é 

aquilo que nos faz vítimas de forças sobre-humanas, mas 

é algo que podemos fazer, realizar e promover de formas 

desejáveis. Podemos fazer escolhas sobre as mudanças 

sociais, podemos lidar com fatores objetivos e com 

tendências.  

 

 

    Claus Offe 
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Este trabalho emergiu das inquietações e preocupações acumuladas durante o percurso 

de atuação na área hospitalar: uma prática clínica que foi se ampliando no contato com o Ser 

adoecido, diante de um lugar desconhecido como o hospital; experiência que trouxe a 

consciência da afetabilidade que é incorporada por esse Ser, do quanto requer de cuidado e 

solicitude do profissional, de conhecimento e entendimento de sua individualidade e apelo, do 

olhar e da escuta atenta às suas necessidades nos encontros; desafios que geraram a 

compreensão do processo do adoecimento, novas tecnologias de assistência que não só a do 

encontro, mas de práticas, técnicas, saberes estruturados e individualizantes, poder, 

sofrimento, dor e miséria, corpos sujeitados dando voz às doenças e reconstrução de 

perspectivas.  

É um outro jeito de se fazer a clínica psicológica, aberta à escuta dos contos, das 

histórias, dos laços, dos modos de ser e fazer de cada sujeito, de cada acompanhante e de cada 

profissional, contextualizando as realidades, conhecendo as dificuldades sociais, culturais e 

econômicas presentes.  

O acolher, o escutar, o conhecer e o dizer foram se tornando uma possibilidade de 

conhecimentos e práticas voltados para a necessidade dos sujeitos, transformações 

configurando dimensões para uma concepção mais ampla, uma prática de pertencimento ao 

coletivo. Enfim, um lugar no qual o desamparo, a dor e o sofrimento estavam presentes e iam 

aos poucos sendo minimizados e “re-construídos” sobre relações dialógicas de compreensão e 

empatia e ações de assistência comprometida com o outro, evidenciando o acolhimento e a 

humanização da atenção para com a qualidade da vida e o seu cuidado.  

A experiência com o atendimento a pacientes com o Vírus da Imunodeficiência 

Adquirida (HIV) e a Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) nas enfermarias e a 

escuta de como era a assistência ambulatorial referida pelos sujeitos, desvelavam queixas, 

laços de confiança frágeis, revelando paisagens de descontentamento na vivência das 

interações, na recepção do serviço, na estrutura e no acesso desconfortável, no atendimento 

rápido realizado pelos profissionais, nos efeitos colaterais das medicações, na fome, 

discriminação e preconceito, uma rotina que gerava descrédito em relação à vida. Enfim, além 

de portar o vírus ou estar com Aids, os usuários ainda tinham que enfrentar uma série de 

dificuldades. Queixas que iam se somando, incapacitando-os de imaginar um futuro em sua 

vivência da doença. Uma situação que levava a sentimentos de raiva, de negação e de 

abandono, encontros e desencontros sombreados de dor, dúvidas, fragmentos do não-cuidado 

e do não-acolhimento em relação ao profissional, à equipe, ao local e ao serviço.  
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Dessa experiência compartilhada abriu-se a possibilidade de reconstruir não só os 

sentidos desses contatos, mas também a possibilidade de compreender um caminho para 

novos encontros através da realização de um estudo mais aprofundado sobre essa 

problemática, uma vez que o Ser doente parecia estar mantido à distância na assistência da 

consciência de seu adoecer, limitando sua crença e o sentido do seu viver.  

Assim, realizar a pesquisa configurou-se uma possibilidade de buscar respostas às 

inquietações, uma mobilização para investigar e conhecer uma realidade vivida pelos sujeitos 

sociais, usuários e profissionais, para a construção dos sentidos. Nossa trajetória para o 

desenvolvimento desta dissertação foi modelada por encontros e tramas tecidas durante um 

longo percurso, e o mais interessante é que nos permitiu um outro olhar para os trabalhos 

acadêmicos, rompendo com os formatos mais tradicionais da dissertação, permitindo 

publicações antecipadas do trabalho,  inclusive  possibilitando que fosse dado um retorno à 

equipe do serviço e diretores do hospital no qual realizamos a investigação em 2007 e 2008.  

Além disso, houve a possibilidade de reunir os artigos e esta dissertação em um livro
1
, a fim 

de que seja possível para outros estudiosos prosseguir o caminho e irmos todos acumulando 

experiências nesta área. Embora tendo uma atuação na academia, no intramuro universitário, 

o mais importante, a nosso ver, é a possibilidade que vem se afigurando na intervenção social 

do trabalho no próprio local onde foi desenvolvida a pesquisa, apoiada pelos órgãos 

responsáveis. Uma realidade em execução, uma vez que o serviço já vem desenvolvendo a 

gestão participativa, envolvendo trabalhadores, gestores e se organizando para brevemente 

inserir usuários, evidenciando mudanças bastante significativas, com reunião de equipe 

técnica, discutindo processos de trabalho, elaboração de protocolos, investimento no 

acolhimento, um colegiado que assegura e enriquece a gestão co-participativa. Construção 

comprometida com a efetividade e resolutividade das propostas de saúde, servindo já de 

modelo para outros setores do Hospital. Deixamos claro também que esse processo só está 

sendo viabilizado pela iniciativa e comprometimento da direção-geral do hospital que vem 

investindo nesse processo com a parceria comprometida e co-responsável do Secretário de 

Estado da Saúde, resultado de diálogos democráticos e práticas comprometidas, consolidando 

a gestão co-participativa com capacitação aos trabalhadores desse complexo hospitalar. Desse 

modo, já sentimos uma mudança no ambiente estudado, embora saibamos que, em termos da 

burocracia do serviço público, o processo além de lento, demanda uma grande persistência. 

                                                 
1
 Fronteiras da atenção e cuidado aos usuários com HIV e Aids em um serviço de referência: encontros e 

desencontros.  
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Por sua vez a escolha de um referencial de pesquisa baseado nas tecnologias não 

materiais da atenção à saúde, justifica-se por considerarmos que as intervenções dessa ordem 

acarretam a construção de projetos terapêuticos voltados à “tecnologia de relação”, como 

expõe Merhy (2002, p. 101) e que consiste em operar a produção de uma dimensão cuidadora 

e dialógica, ligada aos processos relacionais e leves do trabalho em saúde.  Esse referencial 

nos possibilitou analisar o modelo assistencial no Serviço Ambulatorial Especializado (SAE).  

Como referencial de sustentação para nossa pesquisa, nos apoiamos nas concepções 

teóricas de Merhy (2002, 2006), e partimos dos seguintes pressupostos: 

 

  a atenção à saúde está centrada no cuidar, na dimensão cuidadora do profissional de 

saúde, que visa produzir fala e escuta, relação intercessora e dialógica com o mundo 

subjetivo do usuário de acordo com sua necessidade de saúde, relações de acolhimento 

e vínculo, articulando saberes para compor projetos terapêuticos; 

 tais projetos terapêuticos são fatores essenciais para a qualidade do tratamento, assim a 

adesão à medicação e a resposta ao tratamento dependerá da formação do vínculo, dos 

cuidados e atenção recebidos nos serviços de saúde, da ação e atitude dos profissionais 

no que se refere às possibilidades de relações empáticas e acolhedoras às necessidades 

do usuário, suas dúvidas e ansiedades.  

 

 Deste modo, para se desenvolver um programa de atenção ao usuário são 

fundamentais ações tanto individuais quanto coletivas. A partir de tal premissa questionamos:  

 

 Como se desenvolve a atenção e o cuidado ao usuário com HIV/Aids ante suas 

necessidades no cotidiano da sua assistência no serviço de saúde? 

  Há uma resposta adequada ou satisfatória dos profissionais da equipe de saúde às 

demandas desses sujeitos? 

 

 Assim, o objetivo do estudo é conhecer e analisar a percepção dos sujeitos sociais
2
 

(profissionais e usuários) sobre o tratamento dispensado aos sujeitos convivendo com o HIV e 

                                                 
2
 Nesta pesquisa o nosso olhar para os sujeitos com os quais vamos trabalhar é de sujeito social, conforme vamos 

definir adiante, embora no exercício de cidadania de cada um deles infelizmente não tem o papel de sujeito 

social. Contextualizamos Sujeito social para além de sua dimensão orgânica ou biológica, mas aberto ao mundo, 

possuidor de uma historicidade e nos reportamos à Oliveira (2007) ao refletir o sujeito como sendo social e 

político, um ser de consciência de suas vontades, desejos, atos e atitudes, não apenas um indivíduo. Torna-se 

sujeito a partir da consciência das causas e conseqüências dos problemas sociais e políticos de sua comunidade e 

age provocando mudança. No processo de mudança, ele constrói identidade social. Como sujeito social ele 
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Aids do Serviço Ambulatorial Especializado em doenças sexualmente transmitidas (DST) 

/HIV/Aids, referência em Natal/RN, tendo como categorias de análise: significado do SAE, 

percepção do atendimento; processo de comunicação e interação; percepção do tratamento; 

organização e avaliação do serviço.  

          Ao longo do seu desenvolvimento o presente estudo possibilitou recortes da dissertação 

que deram origem a artigos já publicados, enumerados a seguir e referenciados no final da 

dissertação. Em “Communicational aspects in health care” o objetivo foi compreender 

aspectos comunicacionais envolvidos na interação do profissional com o usuário portador do 

HIV/Aids. Neste foco verificamos que dos vinte e dois profissionais entrevistados, houve 

predomínio do sexo feminino, de casados, faixa etária madura, formação superior, 

profissionais médicos, executando atividades no mesmo ambulatório há mais de dez anos, o 

que configura uma vasta experiência na assistência ao sujeito com HIV e Aids. A 

comunicação ocorre como instrumentalização da técnica, refletindo a organização do serviço 

mais centrado no curativo, no atendimento médico, no individual, com redução da interação 

comunicativa. (CARVALHO; GICO, 2009).  No artigo “Facilitative Attitudes in Clinical 

Practice: Strategies for Adhering or to Aids Treatment” objetivou-se identificar na perspectiva 

dos pacientes de um centro de referencia em HIV/Aids em Natal/RN, atitudes relacionais dos 

profissionais que se configurassem em condições facilitadoras para a qualidade do 

atendimento, humanização das ações e adesão ao tratamento. Nessa abordagem qualitativa 

realizada com trinta e quatro pacientes, apontou-se a insatisfação com questões estruturais do 

serviço, falta de qualidade na atenção e nas relações do cuidado profissional com a 

privacidade e a escuta, sendo motivo gerador de “stress”. A não adesão, ou a ruptura do 

tratamento antiretroviral foi relacionada às falhas nas relações afetivas, no apoio ao 

gerenciamento do tratamento, concluindo-se que a qualidade das relações dos profissionais  

com a equipe são fundamentais para o tratamento. (CARVALHO; COSTA, 2007).  Na 

“Perception of the patient with hiv/aids on attitudes of professionals in building interactive 

relations” o objetivo foi identificar atitudes positivas que representassem condições 

facilitadoras para o tratamento do portador do HIV/Aids na percepção dos usuários de um 

serviço ambulatorial de referência em Natal-RN. De acordo com a análise textual das 

                                                                                                                                                         
participa, se articula compartilhando objetivos para a efetivação de direitos e conquista de mudanças seja ela 

social, política, econômica e cultural. É agente da mudança. Como seres transformadores e criadores 

transformam não só “os bens materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as instituições sociais, suas 

idéias, suas concepções”. (FREIRE, 1980, p. 108). Não há um sujeito social que no encontro com o outro, na 

problematização de sua opressão, não exerça uma ação no seu pronunciar e se revela na relação dialógica, 

provocando mudanças.  
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entrevistas, emergiram quatro categorias: 1) Confronto com a enfermidade; 2) Profissionais 

percebidos como técnicos; 3) Atitudes empáticas e 4) Dimensão da satisfação. Estas apontam 

a acolhida, o respeito à privacidade e a humanização no atendimento como princípios para 

relações interativas. Foram evidenciados a prática do cuidado com a doença e o tratamento, 

mas com limitações na escuta e nas atitudes de entendimento para olhar a integralidade do 

usuário como sujeito ativo que indica, reivindica e partilha suas necessidades. (CARVALHO; 

COSTA, 2006). Já em “Listening and rebuilding meaning of care in the assistence for patients 

with HIV/Aids”
3
 (CARVALHO; MORAIS, [2010]), o objetivo foi conhecer a percepção de 

sujeitos portadores do HIV/Aids sobre o atendimento recebido em um ambulatório 

especializado, identificando e analisando necessidades psicossociais ante a vivência do 

cuidado profissional, analisada e interpretada através da abordagem humanista da 

compreensão existencial a partir de duas categorias: o serviço como possibilidade de encontro 

do ser-e-estar-com-o-outro, e a percepção do atendimento. Resultados mostram um 

atendimento realizado “às pressas”, prejudicando a escuta e a percepção das necessidades do 

usuário, evidenciando ansiedades e angústias existenciais. Os sujeitos observam atitudes e 

expressões estressantes, tanto no envolvimento profissional, como na organização estrutural 

do ambulatório.  Apontam para uma necessidade de reflexão sobre a compreensão do modo-

de-ser-e-estar com o Ser-adoecido, o que possibilitaria o acolhimento estrutural e humano 

para a humanização das ações.  

Além destes publicados, e outros também apresentados em eventos científicos, 

destacamos por fim o resumo: “Qualidade de vida: um desafio para a humanização do 

cuidado em saúde” (CARVALHO; COSTA; COSTA, 2005), cujo objetivo foi identificar 

atitudes facilitadoras na interação dos profissionais com os usuários do serviço, cujos 

resultados evidenciaram: Profissionais percebidos como técnicos, apontando características 

técnico-cognitivas; Atitude empática observada e valorizada pelo usuário, a acolhida com 

interesse e atenção como atitude observada, a compreensão e entendimento pelo olhar nos 

olhos, a maneira de falar, a escuta e a afetividade como atitudes valorizadas, e a Satisfação 

com o atendimento, agrupando temas como acolhida, interesse e competência do profissional 

como aspectos positivos e a falta de cuidado com a privacidade, a inadequação da estrutura e 

falta de disponibilização de informações e da integração da equipe como aspectos negativos. 

 Nesse cenário, fomos construindo os primeiros passos de nossa trajetória para a 

concretização desta dissertação. Um contexto no qual nossa atenção voltou-se para uma 

                                                 
3
 Artigo submetido à FIEP BULLETIN, em 2009, e aceito para publicação na edição especial em Janeiro de 

2010. 
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temática que modelou nossos encontros e tramas tecidos durante um longo percurso, 

possibilidades de conhecimentos que se somavam às necessidades de uma realidade social e 

suas transformações.  Para buscarmos as respostas às perguntas apontadas, quais sejam: 

“Como se desenvolvem a atenção e o cuidado ao usuário com HIV/Aids ante suas 

necessidades de serviço no cotidiano da sua assistência? Há uma resposta adequada ou 

satisfatória dos profissionais da equipe de saúde às demandas desses sujeitos?”, percorremos 

uma trajetória recursiva, circular, para delinear e mapear os territórios desse percurso. Assim, 

íamos como viajantes buscando reinventar caminhos que se somavam em movimentos, 

experiências, explorando possibilidades, subjetividades, redes múltiplas de atores, de 

interesses, de conversações, fluxos contínuos e descontínuos em conexões e conhecimentos, 

um mapa aberto com múltiplas entradas, travessias que nos levaram a viver na fronteira, como 

se refere Santos (2007, p. 347): “a fronteira surge como uma forma privilegiada de 

sociabilidade”.  

Ciclos e riscos de cuidar e descuidar, limites da vivência na fronteira, fluxo constante 

de sujeitos que se sujeitam a sujeitados, sujeitos de saberes e de ações, protagonizando novos 

processos. Essa possibilidade nos inseriu na Sociologia Cartográfica (SANTOS, 2007), nos 

levando a entender os percursos e movimentos, partindo de um certo território, abrindo-se 

para outros possíveis, produzindo mapas, desenhando cartografias, cenas que geraram uma 

infinidade de mundos, mapas territoriais de identificação, que nos permitiram interpretar o 

lugar, territorializar, abrindo linhas de fuga, criando novos territórios e possibilidades, 

significando cada momento e cada situação. Assim, traçamos nossa estratégia possibilitando 

explorações das fronteiras da atenção e do cuidado ao usuário com HIV e Aids, cuja 

travessia só foi possível deambular pelos caminhos da Cartografia Simbólica da Atenção. 
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AS FRONTEIRAS DA ATENÇÃO E DO CUIDADO AO USUÁRIO EM UM  

AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO HIV/AIDS EM NATAL/RN 

_____________________________________________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fronteira, o valor de uso da participação 

raramente se traduz em valor de troca.  

... na fronteira a participação cresce... 

... na fronteira, todos somos, simbolicamente e 

em certa medida, migrantes indocumentados, 

deslocados ou refugiados em busca de asilo. 

 

 

Boaventura Santos 
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A atenção à saúde está associada ao cuidado com a saúde das pessoas, entendidas 

como as ações humanas envolvidas na produção do cuidar, através do conhecimento e do 

saber advindos de diversas disciplinas as quais, centradas em seu valor, operam suas práticas 

por meio dos profissionais capacitados nos serviços de saúde. Pode ser refletida como 

resposta social aos problemas e às necessidades de saúde e como um serviço contido no 

interior dos processos de produção, bem como nos de distribuição e consumo. Deste modo, 

como resposta social, está inserida na área da política de saúde, e como um serviço, aqui 

relacionado ao cuidado com a saúde, realiza o consumo no momento da produção, isto é, não 

há circulação de mercadorias ou bens, mas a produção do cuidado, que depende dos processos 

do Estado e do mercado através de tecnologias, equipamentos, medicamentos, alimentos, 

proteção, cuidado, entre outros insumos para a produção dessa atenção com qualidade e 

eficácia. (PAIN, 2004; AROUCA, 1975). A atenção à saúde reveste-se de interações ativas 

com o Estado, o mercado, o modo de produção capitalista que vai imprimindo alterações nos 

processos de trabalho e no perfil dos trabalhadores exigindo qualificação para a reestruturação 

produtiva que vai influenciando a assistência em saúde, bem como o trabalho vivo em ato. 

(MERHY, 1985).  

Os avanços na área das políticas públicas como realidade social no Brasil, têm sido 

resultado de um processo que envolve diferentes interesses, disposições e procedimentos para 

a regulação de ações governamentais. (SOUZA, 2006). Desde a expansão do capitalismo com 

o Estado do bem-estar social, busca-se construir um Estado com amplos serviços sociais, mas 

políticas sociais setorizadas na época aconteciam de forma fragmentada e emergencial, sem 

homogeneidade ou coerência, e de forma desarticulada em todas as áreas políticas, seja na 

saúde, na educação ou em outras áreas. (VIEIRA, 2001). O crescimento e expansão do Estado 

brasileiro sob essa forma fragmentada geraram a existência de instituições burocráticas 

conflitantes, políticas clientelistas e dirigistas como acontecem ainda hoje. (ARRETCHE, 

1996). Embora o Estado exerça o monopólio relativo ao controle das atividades processuais 

na sociedade brasileira, as políticas implementadas por ele se apresentam com distribuição 

desigual de bens e serviços, gerando programas sociais de caráter assistencialista, acentuando 

carências e piora na qualidade de vida. Assim se insere a atenção à saúde, num contexto de 

alterações econômicas e políticas que marcaram as sociedades capitalistas a partir do século 

XIX, cujas intervenções em saúde aconteciam de forma limitada através do movimento 

repressivo de intervenção nos corpos individual e social. (DONNANGELO; PEREIRA, 1979; 

PAULUS JÚNIOR; CORDONI JUNIOR, 2006).  
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A execução de programas sociais pelo Estado, no que se refere ao reconhecimento e 

consolidação de direitos, assume um caráter primordialmente assistencial, o que é direito 

termina traduzido em assistência, e quase sempre de forma precária aos mais carentes. 

(AUGUSTO, 1989).  A questão social nunca teve relevância para os governos, resultando na 

inadequação dos planejamentos para a objetividade ou efetividade. O enfoque principal 

sempre foram as políticas econômicas para o crescimento industrial do Brasil, tornando 

descontínuas, inexpressivas e excludentes as políticas sociais implantadas. (MELLO, 2007). 

Reflexos do século XX, no qual a atenção à saúde sofreu grandes transformações, 

principalmente na década de noventa quando da implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), uma vez que a crise nesse setor anteriormente apontava para a má distribuição, 

ineficiência e ineficácia das ações, obstáculos das políticas econômicas neoliberais, que 

geraram o aumento das desigualdades sociais, com restrição da cidadania. (PAIN, 2004). 

 Eram contextos de uma prática médica curativa que, apesar da ênfase nas tecnologias 

e especializações, não promoviam alterações no perfil de morbimortalidade do país; bem 

como nos critérios de coordenação e planejamento da rede privada na prestação de serviços 

em saúde, evidenciando um cenário que foi marcado por exclusão, fragmentação e dicotomias 

nas políticas públicas de saúde. Fato que levou a sociedade a movimentos reivindicatórios 

para soluções, diante de problemas criados pelo modelo de saúde de um regime centralizador 

e autoritário, iniciando intenso movimento de sindicalistas e de partidos para discussões 

sociais e políticas, formação de alianças com outros setores da sociedade que ansiavam por 

mudanças. (LUZ, 1991; TEIXEIRA, 1989). Destacando-se assim o movimento da Reforma 

Sanitária (AROUCA, 2003), formado hegemonicamente por atores sanitaristas, advindos de 

agências estatais e do meio acadêmico, bem como por intensas forças sociais para a 

construção democrática do país.  

O movimento sanitário brasileiro, que na conjuntura política vigente, nos anos 70, 

buscava a redemocratização do modelo de políticas públicas, reivindicava a promoção da 

saúde e de políticas que pudessem modificar ações para a criação de economias, sociedades e 

ambientes de trabalho saudáveis e não produtores de doenças como acontecia. (MARQUES, 

1997). Com o avanço da democratização da sociedade brasileira, o tecido social ganhou 

impulso e maior densidade, mas também relações de dependência, de dramas humanos entre 

profissionais e técnicos que ficam mais complexos, autonomia, complementaridade, exclusão 

dos movimentos na interação com outros sujeitos nos espaços de atuação e de relação com o 

Estado. (OLIVEIRA, 2007). Contexto que trouxe a instituição do SUS em 1988, produto de 

um intenso movimento sóciopolítico que viabilizou a mudança no status da política de saúde 
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como política de Estado. Modelada por atores que conseguiram na transição política para a 

democracia, inserir na agenda do Estado, a proposta de reforma sanitária baseada nos 

princípios doutrinários da universalidade, integralidade e eqüidade, e por princípios 

organizativos, a descentralização, a regionalização, a hierarquização, a resolutividade e a 

participação social. Com o SUS, o Estado tem o dever de garantir a saúde, a reformulação e 

execução de políticas econômicas e sociais, visando a redução de riscos de doenças e de 

outros agravos, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, de acordo com a lei 8080/90 que regulamenta o SUS, no 

artigo 2° inciso 1° (BRASIL, 1988). Assim, a saúde pública passa a ser vista como direito do 

cidadão e dever do Estado tornando-se diretriz do SUS. (VASCONCELOS, 2006).  

A construção do SUS quanto aos princípios doutrinários e organizativos, vem sendo 

buscada através da efetivação de medidas de reorganização do setor de saúde, o que implica 

não só no controle da lei, mas na atenção e participação efetiva e co-responsável entre 

governo, gestores e sociedade civil. Nesse sistema, a descentralização do poder político, 

administrativo e financeiro do Estado para os demais entes federados, bem como as ações e 

serviços de saúde é fundamental. Têm como estratégia, a regionalização e a municipalização, 

proposta para garantir a implantação do SUS, instância do governo mais próxima e presente 

dos diversos atores sociais, os cidadãos e seus problemas de saúde, com acessibilidade para 

propor soluções, executar e acompanhar as ações de saúde, objetivando pensar e agir, 

compartilhando responsabilidades para efetivar mudanças, e responder aos problemas, 

melhoria e qualificação dos serviços. (BRASIL, 2005; WEIGELT, 2007). Apesar das 

garantias de um sistema de proteção social, este sistema foi inviabilizado pelas péssimas 

condições de financiamento do setor público da época, impossibilitando o investimento no 

setor social e a execução de políticas públicas. (GOMES, 2006).  

Olhar, pensar e refletir o serviço ou a saúde nessa época, era rever a concentração nas 

ciências biológicas e em como as doenças eram transmitidas, mudanças que foram 

acontecendo quando as teorias das ciências sociais começam a ser incorporadas. Porém, essas 

teorias estavam muito voltadas às correntes funcionalistas, que viam a sociedade como um 

lugar com tendência a harmonia e era necessário apenas aparar algumas arestas entre 

diferentes interesses. O grande divisor que dá início a virada dessa abordagem da saúde foi a 

teoria social da medicina com base no dilema preventivista, abordado por Arouca (1975), e 

medicina e sociedade por Donnangelo (1979), mostrando que a doença era socialmente 

determinada, não bastando portanto, a criação do SUS, que o social se faz presente não só no 

conceito de saúde e doença, mas na esfera do comportamento, trazendo à discussão  e 
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reflexão, os processos ligado a cultura de classe, ao trabalho, saneamento e lazer. A proposta 

preventivista buscava redefinir a linha de atuação médica que deveria estar envolvida por um 

conjunto de atitudes que estivessem relacionadas com a comunidade, os serviços de saúde, a 

promoção e proteção do indivíduo e sua família. Enfim, “uma forma de pensar novas 

realidades, transplantando não só a problemática como também a forma de pensá-la e resolve-

la”. (AROUCA, 1975, p. 178). Assim, era necessário discutir a saúde não como política do 

Ministério da Saúde, mas como uma função de Estado permanente. (BRASIL, 2004). 

As políticas públicas de saúde dirigidas ao HIV e a Aids desenvolveram-se no Brasil 

nesse cenário em construção, que exigia efetividade conjuntamente aos conhecimentos 

científicos relacionados à doença, com a participação dos segmentos sociais e institucionais 

que respondessem à epidemia, redefinindo o conceito de solidariedade, controle social e 

participação comunitária para a garantia de direitos, além da agenda de implementação de 

uma política pública de saúde que respondesse às necessidades da doença. Uma doença 

desconhecida, mortal, assustando a humanidade, reforçando debates pré-existentes sobre os 

modos de como a medicina construía a doença e como combater essa construção, enfim os 

desencontros da ciência e sociedade (FRANÇA, 2008) que ante a nova emergência, buscava o 

entendimento e compreensão dos processos do adoecimento, os sentidos polissêmicos da 

saúde e da doença, bem como os papéis desempenhados pelos diferentes profissionais de 

saúde. A noção de integralidade e a organização dos serviços de saúde passa a integrar 

equipes multidisciplinares de atuação nas unidades de saúde. (SPINK; MATTA, 2007). 

As transformações ocorridas nesse período levam à discussão o paradigma clínico na 

assistência em saúde, uma vez que o modelo vigente organizava a prática médica na medicina 

científica ou flexneriana, baseado no Relatório Flexner publicado em 1910 (MENDES, 1985), 

centrado na lógica tecnoassistencial da doença e das intervenções no decurso dos processos de 

trabalho da clínica médica. Esse modelo era constituído pelo mecanicismo do corpo como 

máquina; pelo biologismo das causas das doenças; pelo individualismo da prática excluindo 

os aspectos sociais, pois o indivíduo é responsável por sua saúde; especialismos pelo 

conhecimento, compartimentalização; exclusão das práticas alternativas por não serem 

científicas, portanto ineficazes; tecnificação do ato médico; ênfase na medicina curativista 

com incorporação da tecnologia; concentração de recursos, tecnocracia, urbanocentrismo e 

hospitalocentrismo. Esse é um modelo que ainda hoje impera, desvalorizando a relação 

médico-paciente, com alto custo, desviando o foco das necessidades básicas de saúde através 

da elitização da atenção, o que vai contra as propostas pensadas no movimento sanitário que 

partia de mudanças paradigmáticas concebendo a ampliação da clinica para uma visão mais 
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abrangente do sujeito adoecido e do processo saúde/doença, para a organização baseada em 

outras propostas, como as do Informe Dawson, elaborado em 1920. (MENDES, 1995).  

Esse informe enfoca os elementos como: globalidade, o sujeito visto como uma 

unidade bio-psico-social em uma realidade histórica; o social como determinação do processo 

saúde-doença, não se negando o biologismo, mas incorporando variáveis socioeconômicas; o 

coletivismo é resgatado como parte da natureza humana na prática em saúde sem 

desconsiderar as características individuais; o equilíbrio do conhecimento especializado, os 

saberes de forma equilibrada; inclusão de práticas alternativas eficazes considerando outros 

conhecimentos; uso de tecnologia adequada, seja ela simples ou complexa, enfocando um 

custo social mínimo; integralidade da atenção e não as que eram enfocadas como as de 

promoção, prevenção, cura e reabilitação, além da proposta participativa de profissionais, 

usuários, instituição e gestão. 

Apesar da luta por mudanças gerada pelos movimentos sociais em relação ao modelo 

flexneriano, ele ainda predomina no cotidiano da produção dos serviços, bem como na 

dimensão técnica das ações e na organização burocrática. Situações que interferem na atenção 

e viabilização do acesso dos usuários a um sistema que responda com resolutividade, atenção 

e cuidado às suas demandas.  As relações sociais no interior das instituições sejam das classes 

ou dos grupos, são complexas, envoltas em conflitos, expressando múltiplos interesses e de 

forma contraditória, reflexos da fragmentação da máquina administrativa em suas sutilezas e 

falta de transparência e apoio, imperando ainda nos serviços. (DRAIBE, 1993).  

A atenção à saúde é ordenada pelo Ministério da Saúde (MS), que em suas políticas 

públicas de saúde vem delegando ao SUS o planejamento de tal atenção, que se desenvolve 

através da rede básica, dos serviços de média complexidade, dos ambulatórios especializados; 

e de alta complexidade, da rede hospitalar, buscando assim adequar a programação e 

planejamento das ações em sua rede ao acesso a todos os níveis, com condições e com 

eficácia para a população.  

Os avanços tecnológicos têm gerado transformações sociais que exigem cada vez mais 

capacitação das pessoas para competências produtivas da sociedade pós-industrial. (CASTEL, 

2001).  Esse processo de transformação vem acontecendo no modelo de gestão e organização 

em saúde como reflexo da expansão do sistema capitalista, conseqüentemente, o investimento 

da tecnologia industrial faz parte de um espaço de inovação e acumulação de capital na área 

da saúde, uma vez que esse complexo, a produção dos serviços e de bens materiais são 

inovações e crescimento que geram bem-estar, incorporam interesses sociais, levando a 

cuidados essenciais. Desse modo, a atenção em saúde é um processo de produção, 



 27 

distribuição e consumo, dependente das relações entre Estado, economia e sociedade e nesse 

contexto circula a produção de tensões e conflitos ao se investir em negociações dos sujeitos 

sociais com o Estado. (GADELHA, 2003).  

Observa-se, porém, que esse modelo gera também desigualdade nas relações entre 

indivíduos, segmentos sociais, espaços coletivos, processos decorrentes da expansão do 

capitalismo que enfatiza a produção, minimizando a criatividade e o cuidado com o outro. No 

uso dessas tecnologias, a exigência da qualificação dos trabalhadores para seu manuseio 

reforça a divisão entre o trabalho manual e o intelectual levando a uma crise de eficiência e 

eficácia. A relação de produção da saúde passa a ser configurada, então, por tensão entre 

profissionais e usuários dos serviços de saúde. (PIRES, 1998).  

Assimetrias que desqualificam o saber do sujeito, aquele independente das ciências, 

sendo este desapropriado de seu discurso (FOUCAULT, 2002), desconsiderando-se sua 

linguagem, entendimento e condição social. Dispositivos estratégicos de jogos de poder da 

hierarquia dos profissionais, de uma prática social construída historicamente pela disputa de 

saberes, imputada pela necessidade de manutenção do capital hegemônico e pela busca de 

ganhos e lucros que transformam o sujeito usuário, situando-o como peça de relações de 

poder ou até mesmo incluindo-o num dispositivo político, no qual predominam relações de 

saber-poder. Aspectos próprios de uma medicina que surgiu de práticas técnicas clínicas da 

observação das pessoas adoecidas que tinha que confessar, relatar suas dores, seus problemas, 

e nessa relação o clínico que ouvia dominava esse conhecimento, essa verdade extraída, 

tornando-se figura central e poderosa. Contexto no qual a medicina como técnica de saúde, 

muito mais do que como serviço das doenças e arte das curas, põe-se em um lugar 

fundamentado em estruturas administrativas e tecnológicas de poder. E, aí se fundamenta, 

firmando instancias do poder médico formado por atividades que ampliaram sua experiência 

num saber sobre a sociedade, suas doenças, suas condições de vida, habitação e hábitos que 

originou a economia social e a sociologia do século XIX. Alí foi gerado o excesso de poder 

dos quais se beneficiaram acumulando conhecimento, técnicas, procedimentos, pesquisas, que 

serviram de instrumento para organização e circulação do poder de forma tática e política de 

controle social, à medicalização do indivíduo, a especialização médica, marcando ainda o 

funcionamento da política de saúde do século XIX. (FOUCAULT, 2007).  

Essa é uma conformação hegemônica de práticas baseadas na lógica tecno-assistencial 

compartimentada, biologicista e individualizada, as quais desconsideram os aspectos 

psicossociais do adoecimento, bem como o sujeito de sua própria história, resquícios do 

modelo flexneriano. (SILVA JUNIOR, 1998). Barreiras lingüísticas entre tecnociência e 
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senso comum que interferem na interação, tornando o usuário do serviço em um participante 

apenas da complementação de dados do interesse profissional, causando estranhamento na 

relação, dificultando a formação de vínculo e, conseqüentemente, a possibilidade de se olhar o 

sujeito em sua complexidade. A esse aspecto, somam-se também resistências dos sujeitos a 

mudanças de hábitos já arraigados, que ante o adoecimento dificultam a incorporação de 

novas rotinas ou formação de novos hábitos necessários à incorporação do seu tratamento, o 

que requer atenção dos profissionais para com a experiência dos sujeitos e o reflexo do seu 

adoecimento no novo contexto da assimilação das informações no conviver com a doença, 

descontextualizando o saber-poder. (ALVES; RABELO, 1998). 

Ao confrontarmos as desigualdades de acesso aos serviços, observamos que há 

inadequação burocrática e demora na organização das ações, que se mostram indiferentes às 

necessidades ou pleitos dos sujeitos. Verifica-se certa homogeneização da realidade social, 

que frequentemente é heterogênea, descontextualizando-a do perfil sócio-econômico, 

desarticulando-a das condições de existência. São relações de produção arranjadas em seu 

funcionamento, gerando processos de trabalho reducionista e patogênico. (BOTAZZO, 1999). 

Evidencia-se a precariedade das condições de trabalho com diminuição de gastos públicos 

com pessoal, material e medicamentos. Nota-se um descomprometimento com as propostas 

dos programas, evidenciando frágeis atos de atenção e cuidado, desconectados da realidade 

social, enfoques priorizando a tecnologia, a doença e o doente, medicina clínica centrada no 

corpo e no exame, no diagnóstico e nas terapêuticas individuais, disciplinando os corpos, 

regulando-os e tornando-os potencial força de produção da sociedade capitalista. 

(FOUCAULT, 2007). O clientelismo e privativismo ainda imperam nas áreas das políticas 

públicas. Há tendência à acomodação, reflexos de heranças históricas dos séculos passado de 

validação de interesses particulares, interferindo e afetando as formas de atendimento na 

atenção à saúde. A esse quadro se incorpora a pouca valorização dos profissionais bem como 

a falta de gestão participativa e políticas dirigidas à gestão de pessoal, de forma a atuar com 

reconhecimento e motivação com relação a estes profissionais. Estes fatos têm levado à falta 

de comprometimento e responsabilidade por parte dos profissionais, resultando em 

desinteresse, disputas corporativas, autonomia desses profissionais, reprodução de modelos 

com intervenções curativistas sobre os usuários e ausência de trabalho em equipe, dificultando 

a transparência na utilização de recursos, comprometendo a qualidade da atenção prestada, 

possibilitando trocas de interesses que se estabelecem nessa relação para o favorecimento de 

grupos privados e recursivamente ganhos de pleitos intermediados. (VASCONCELOS, 2006).  
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A grande questão da saúde não é a sua finalidade do trabalho em saúde, embora 

fundamental, mas sim os modos de operar a produção do cuidado, uma vez que “certos 

modelos de atenção apresentam uma tensão entre a dimensão propriamente cuidadora e a 

profissional”, advindos de qualquer tipo de trabalhador de saúde. (MERHY, 2002, p. 146). O 

profissional de saúde enquanto Sujeito co-produzido encontra-se inserido numa instituição, 

provido de seus saberes próprios, tensionado por forças que o constituem, “pelo saber e por 

seus desdobramentos materiais e não-materiais na produção de serviços de saúde”. Um modo 

de produção capitalista, reproduzido e mantido pela força de trabalho, condicionando a prática 

médica como um compromisso estrutural e social. (MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 20). 

Refletir sobre esse modo de produção significa considerar os modos de se produzir ações de 

saúde, que acontecem a partir de encontros entre pessoas, sejam trabalhadores ou usuários, 

que envolvem fluxos contínuos entre sujeitos, com significados operativos, políticos, 

comunicacionais, simbólicos, subjetivos, formando uma complexa rede de relações que 

produz e consome: um processo social subjetivamente determinado, que se configura  em uma  

micropolítica, um agir cotidiano dos sujeitos na realidade de um cenário (FRANCO, 2006), 

territórios que vão se compondo como máquinas que possibilitam inovações singulares dentro 

de uma lógica dominante. 

 Nesse sentido, a micropolítica, que trata da reprodução dos modos de subjetividade, 

está presente em qualquer lugar nos processos produtivos do trabalho em saúde, na interação 

dos profissionais entre si e no encontro com o usuário, como força motriz de interesses e 

desejos (MATUMOTO, 2003), como se referem Ramminger e Nardi (2008, p. 341) em 

relação ao trabalho, que este “não deve ser analisado apenas em relação às técnicas de 

produção e dominação, mas considerando a maneira como os sujeitos vivenciam e dão sentido 

às suas experiências de trabalho”. O sujeito existe e vivencia estas experiências e por elas é 

influenciado, ao mesmo tempo em que introjeta aspectos singulares. Deste modo, o desejo se 

configura na autonomia de suas expressões. Ele acontece à revelia do mundo externo, como 

força pulsante, mas passível de contenção. Ao se introduzir o conceito de micropolítica no 

qual o sujeito social tem um certo grau de autogoverno, ele vai imprimindo no dia-a-dia de 

suas práticas distintos processos. O trabalho vivo é eminentemente instituinte
4
, mesmo que 

                                                 
4
 O instituído e o instituinte não representam respectivamente o mal e o bem, mas simplesmente forças distintas 

em luta constante. Por um lado, as normas e os valores estabelecidos; por outro lado, a contestação e a inovação 

que possibilitam o movimento e também o estabelecimento de novos valores (CARRION, 2007, p. 19). 
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em graus diversos, já que poderá ser sujeitado aos procedimentos instituídos
5
 que operam em 

várias direções dentro desse micro espaço. (MERHY, 1997). 

Para Merhy e Franco (2006, p. 1), a saúde tem prioridade no mundo da vida, portanto 

é produzida por uma série de atores e engloba a idéia de um campo social participativo, no 

qual acontecem articulações de forças poderosas, instituídas e instituintes, simulando jogos 

que geralmente “são ao mesmo tempo tensos na sua constituição, ricos na capacidade 

inventiva e generosos quanto às possibilidades que se apresentam para o desenvolvimento de 

redes e sistemas articulados em torno do tema do cuidado”, uma diversidade do sistema 

produtivo em saúde que na perspectiva do trabalho vivo em ato, rompe a lógica tecnológica 

científica do saber biomédico, centrado no biológico e restrito à doença. No agir cotidiano, o 

encontro de saberes e práticas na produção do cuidado torna-se relacional, centrado no 

trabalho vivo em ato (MERHY, 1997, 2002), o que produz um modelo voltado para as 

necessidades do usuário. Deste modo, trabalhadores e usuários formam uma rede de relações, 

centrada na produção de procedimentos que operam vinculados aos interesses dos processo 

tecnológicos do cuidado, a partir da micropolítica, desenvolvida na produção da atenção e do 

cuidado, onde trabalhadores e usuários tornam-se protagonistas de um outro modo de fazer 

saúde.  

Os modos de apreender e manipular as formas de trabalho, objetivados nos 

instrumentos do trabalho, é, sem dúvida, condição fundamental para a execução das ações 

programáticas. O resultado das ações do trabalho será tão mais coerente com os fins, quanto 

mais o processo estiver determinado pelas características próprias do objeto. Assim, ao se 

estudar sobre a tecnologia do programa da Aids, por exemplo, faz-se necessário abordar 

dimensões não consideradas nos projetos, como por exemplo o enfoque das relações entre a 

organização tecnológica do trabalho e os contextos institucionais. Como se refere Nemes 

(2004, p. 318), as intervenções em AIDS trazem à tona desafios existentes na saúde pública, 

como a dificuldade de integração de práticas coletivas e individuais, a insuficiência dos 

instrumentos rotineiros para se lidar com as várias dimensões do sofrimento humano, uma vez 

que envolve de imediato dilemas éticos e morais ao se assistir ao doente e ações de atenção e 

cuidado que requerem ser articuladas com a incorporação de tecnologias materiais e não-

materiais. 

                                                 
5
 Por “Instituinte” entenderemos, ao mesmo tempo, a contestação, a capacidade de inovação e, em geral, a 

prática política como “significante” da prática social. No “instituído” colocaremos não só a ordem estabelecida, 

os valores, modos de representação e de organização considerados normais, como igualmente os procedimentos 

habituais de previsão (econômica, social e política). (ALTOÉ, 2004, p. 47).   
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Mendes-Gonçalves (1994) reflete sobre o conceito de tecnologia, materiais e não- 

materiais, destacando que não se refere a um instrumental material do trabalho, como 

conceituado normalmente através do conhecimento científico tecnológico, mas como um 

conjunto de saberes e práticas que se expressam nos processos de práticas das ações em 

serviço, considerando aqui as redes de relações sociais na articulação de seus agentes, na sua 

prática no contexto dos encontros em uma totalidade social, através de seus saberes e práticas 

materiais e não-materiais.  

 No processo produtivo, o modelo tecnoassistencial da medicina tecnológica, por 

exemplo, está associado às “tecnologias duras”, voltadas aos equipamentos, máquinas e 

instrumentais que se baseiam nos recursos tecnológicos hegemônicos de aparatos da prática 

médica, inscritos no modelo hospitalocêntrico, retro-alimentando a lógica produtiva do capital 

no setor. No espaço da micropolítica dos processos de trabalho produtivo da atenção e 

cuidado em saúde, certos saberes entram nessa produção e estão relacionados às “tecnologias 

leve-duras”, as tecnologias do conhecimento, que no ato produtivo pode ser capturado pelas 

“tecnologias leves”, as tecnologias das relações, do encontro entre profissional e usuário. O 

processo produtivo em saúde só acontece no ato do encontro, na interseção partilhada, isto é, 

no encontro singular, interativo e dialógico de atenção, aí se produzirá o cuidado. O 

profissional no encontro procura capturar o entendimento do usuário e, ao mesmo tempo, ele 

usa dos seus saberes impondo seu modo de dar sentido a esse encontro, para além da clínica, 

possibilitando o trabalho vivo em ato, permitido pela produção da relação, o que expressa a 

tecnologia leve, a atenção e o cuidado em saúde. (MERHY, 2002, p. 99). Os “modelos de 

atenção comprometidos com a vida devem saber explorar positivamente as relações entre as 

diferentes dimensões tecnológicas que comportam o conjunto das ações de saúde” para o 

cuidar. (MERHY, 2002, p. 123). Com base nesses modos de produção de saúde nos processos 

de trabalho, vamos reconstruir uma rápida trajetória da atenção ao usuário com HIV/Aids, 

desenvolvida neste trabalho, enquanto objeto de estudo. 

 Ao considerarmos o caso da Aids, sua história nos mostra os efeitos do reducionismo 

ante suas causas e a linearidade como foi concebida. Reduzida ao individual, trouxe uma 

temática esquecida, a da doença-cataclismo coletivo, e fez emergir o “fenômeno social da 

Aids”, que preocupou uma conjuntura da sociedade, não só os atingidos e ameaçados, mas 

toda a sociedade, mobilizando médicos e cientistas, estudiosos, artistas e políticos. Uma 

epidemia que se espalhou por todo o mundo e que atingiu milhares de pessoas, provocando 

repercussões relevantes socialmente, sendo considerada um grave problema de saúde pública. 

Colocou em evidência a articulação do biológico, do político e do social, confrontando a 
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cristalização de concepções, polarizando as relações sociais para a construção coletiva do 

adoecimento que envolveu tanto o conhecimento cientifico como o conhecimento comum 

(HERZLICH, PIERRET, 2005, p. 72), impondo a interlocução dos diferentes saberes em 

torno da atuação da epidemia para sua compreensão, uma vez que apontava grande limitações 

para as intervenções vivenciadas na área da saúde. Não era somente enfrentar a epidemia, mas 

vivenciar articulações, não só com o Estado como única instancia, mas para dimensões 

políticas das práticas sanitárias, no enfrentamento do poder instituinte da vida social em seus 

vários planos e articulações. (ROCHA, 1999; BIRMAN, 1991). 

Convivemos com a AIDS há mais de duas décadas, considerando o surgimento dos 

primeiros casos na década de 1980, e em conseqüência da construção do processo histórico do 

inicio da epidemia, a divulgação da doença vai se revelando ainda associada à doença de 

homossexuais, imprimindo o estigma, discriminação e preconceito às pessoas portadoras do 

vírus, que vivenciam barreiras no enfrentamento da doença, inclusive acarretando negação da 

doença e afastamento do tratamento, configurando-se na manipulação da identidade que 

se deteriora no plano pessoal e social, traduzindo-se em profunda depreciação 

(GOFFMAN, 1975), além da manutenção do sigilo por parte do portador, pelo medo da 

discriminação social, acarretando, sobretudo o isolamento, pelo medo de perder os amigos e 

familiares (SOUSA; KANTORSKI; BIELEMANN, 2004), “reforça-se desse modo a 

imposição social de descaracterizar a pessoa que é portadora de uma doença, atribuindo-lhe as 

propriedades do estigma” e o sujeito “passa a ser visto e considerado como se fosse a própria 

doença”. (FERRAZ et al., 2004, p. 331). Esse aspecto é intensificado quando se 

verificam comportamentos discriminatórios por parte de profissionais de saúde na assistência, 

devido a falhas na formação/capacitação para se lidar com o HIV/AIDS, gerando, em 

conseqüência, sentimentos de insegurança e medo do contágio, o que leva à necessidade de 

“refletir sobre as competências que se espera dos profissionais da saúde em cuidar e 

relacionar-se com pessoas com HIV/AIDS, assim como sobre o impacto dessa formação na 

eficácia do programa de assistência e prevenção da doença”. (SADALA; MARQUES, 2006, 

p. 2376).  

Desde que surgiu no Brasil, no início da década de 1980, a Aids, causada pelo HIV, 

tem se caracterizado como um desafio no que se refere ao controle, assistência e tratamento 

aos portadores e se configura, entre outras enfermidades infecciosas, como emergente e de 

grande magnitude e extensão, devido aos danos causados à população. Sua manifestação no 

início era muito rápida após o diagnóstico, pois não havia tratamento para a doença, o que 

resultava em mortalidade. Como se refere França (2008) uma dificuldade que limitava o 
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conhecimento, sua produção e dimensionamento de sua aplicação, a medicina não encontrou a 

cura ou uma vacina que pudesse impedir sua transmissão, as práticas refletiam a cultura 

brasileira, um país com desigualdades, lidando com as situações momentâneas, desacreditados 

da estrutura de funcionamento do Estado e da política pública. Com o acelerado crescimento e 

a expansão da epidemia nas grandes capitais brasileiras em meados da década de 1980, 

culminando com o aumento dos casos de morte pela Aids, e atingindo pessoas de todos os 

níveis sócio-econômico e cultural, pressões são exercidas pela sociedade civil organizada, 

exigindo iniciativas governamentais para o seu enfrentamento na busca de respostas sociais 

mais efetivas, com soluções rápidas para o problema. (PARKER, 1997).  Assim, a Aids passa 

a compor a agenda de implementação de políticas mais eficazes, fazendo emergir a 

necessidade de políticas públicas de saúde com ações que respondessem ao problema e cria-se 

então, em 1986, o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (PN-

DST/Aids). (BRASIL, 2005).   

O PN-DST/AIDS do Ministério da Saúde (MS) destaca-se como uma política pública 

de saúde com ações inovadoras no enfrentamento da epidemia. Em 1994, através do 

financiamento do Banco Mundial para projetos na área da saúde, assina um primeiro acordo 

que alavanca o desenvolvimento do PN. Este se sobressai introduzindo ações inovadoras no 

confronto com a epidemia, integrando, com uma gestão comprometida, uma formação 

profissional continuada e uma assistência com responsabilidade técnica e ética em sua 

atuação. Credencia os SAE na assistência às pessoas convivendo com o HIV e Aids por todo o 

país, os quais deveriam ser implantados em unidades prestadoras de serviços já existentes, 

cujas condições deveriam seguir condições mínimas para o funcionamento, tanto estrutural 

quanto funcional, para as ações do cuidado, assistência e tratamento. Cria o Hospital Dia
6
 

(HD) e a testagem anti-HIV começa a ser implementada como parte das políticas públicas de 

saúde no Brasil, com retaguarda dos serviços laboratoriais tanto público como privado, 

objetivando as ações do cuidado, assistência e tratamento. (BRASIL, 2000). Essas ações 

deveriam ser descentralizadas, envolvendo a organização civil, a pública federal, estadual e 

municipal. (DOURADO et al, 2006). Aliado a isso, em 1996, garante o acesso universal e 

gratuito aos medicamentos da terapia anti-retrovirais (TARV) no SUS, possibilitando 

desacelerar a multiplicação viral com aumento da qualidade de vida dos sujeitos, diminuição 

de episódios mórbidos e aumento da sobrevida, reduzindo o índice de internação. Reúne 

                                                 
6
 HD refere-se à assistência prestada a usuários com necessidades de intervenções, diagnósticas e/ou 

terapêuticas, em ambiente hospitalar, passíveis de serem efetuadas com segurança e qualidade, em um período 

limitado de tempo de internação variando entre 2 e 8 horas.  
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especialistas com objetivo de estabelecer parâmetros de tratamento e acompanhamento de 

pessoas com Aids e formula guias de orientação a médicos, para monitoramento das respostas 

dos pacientes à medicação. Um dos fatores determinantes para a garantia da adesão era a boa 

resposta do organismo à infecção pelo HIV, que passa a ser monitorada através dos resultados 

dos exames de células de defesa (CD4)
7
 e carga viral (CV)

8
, exames sofisticados e caros, não 

disponíveis para a população, sendo o controle de qualidade uma forma de cuidar do 

acompanhamento do usuário em uso da medicação. (BRASIL, 2006).  

Em meio aos desafios da expansão dos serviços ambulatoriais no país em decorrência 

do crescimento da epidemia, houve uma diversidade nas formas de implantação e 

implementação da assistência, refletindo no desenvolvimento do cuidado e gerando qualidade 

em diferentes níveis (ALVES, 2003), confrontando a limitação dos profissionais, 

principalmente no seu fazer tradicional de lidar com as doenças já conhecidas e controladas e 

uma nova, carregada de simbologia, valores, tensão e ansiedade (SILVA, 2002), fato que 

gerou discriminação e preconceito na assistência de modo geral, despreparo e desorientação 

dos profissionais de saúde no trato psicossocial da doença, gerando falhas na informação e 

prevenção, provocadas pela insegurança, receios e medos do contágio pelos profissionais, 

evidenciando a necessidade de se reformular a estrutura no atendimento e reflexão sobre as 

competências profissionais e a atenção ao usuário como um todo, metamorfoses da epidemia 

que exigia a ruptura da perspectiva individualizante do processo de saúde e doença, para o 

enfrentamento dos preconceitos. (RIBEIRO, 2006).  

Como aborda Castiel (1999), a compreensão dos processos da experiência de 

adoecimento do sujeito implica não só o conhecimento da doença, mas o entendimento dos 

processos nele envolvido, a interação compartilhada para a assimilação das narrativas do 

sujeito, das representações de seu modo de viver, considerando como acontecem as técnicas 

no interior das ações em saúde.  

 

 

Para tanto, é urgente que se estabeleça uma nova relação entre os profissionais 

de saúde [...] diferentemente do modelo biomédico tradicional, permitindo 

maior diversidade das ações e busca permanente do consenso. Tal relação, [...] 

requer uma abordagem que questione as certezas profissionais e estimule a 

                                                 
7
 CD4 é a denominada sub-população de células do sistema imune, e é fundamental no sistema imunológico. 

Quando abaixo de um determinado valor, indicam grave comprometimento da saúde e da vida. 
8
 CV identifica a quantidade de vírus no organismo, ao contrário dos testes sorológicos, que assinalam a 

presença de anticorpos para o HIV, este assinala o nível de infecção viral. O Programa Nacional de 

DST/Aids disponibiliza por meio da rede pública de Saúde exames de CD4/CD8 e Carga Viral para as pessoas 

vivendo com HIV e Aids. Os kits para execução desses exames são enviados aos laboratórios que realizam os 

mesmos. (BRASIL, 2006). 
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permanente comunicação horizontal entre os componentes de uma equipe. 

(COSTA NETO, 2000, p. 9). 

Realidades complexas e processuais que estão relacionadas a um pensamento linear, 

fragmentado, tão presente no cotidiano das relações sociais, que em sua lógica individualista 

se posicionam cada vez mais no centro de seu próprio mundo, fechando-se num egocentrismo 

no qual o outro vai se tornando dessemelhante e secundário (MORIN, 2000), um “processo 

em que os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que os 

produziu”, uma complexidade das organizações vivas ao considerarmos sua parte e o todo, 

possibilidades da mudança no contexto social através da compreensão hologramática
9
. 

(MORIN, 1991, p. 89).  

           A evolução da infecção pelo HIV caracteriza-se por intensa e contínua replicação viral, 

que gera destruição e disfunção de linfócitos T
10

, um tipo de leucócito
11

 do sistema 

imunológico que combate células cancerosas e infecções virais do organismo, no caso do 

HIV, este ataca os linfócitos T, reduzindo a imunidade do organismo. A diminuição 

progressiva dos linfócitos T-CD4+, somado a outras alterações quantitativas e qualitativas do 

sistema imunológico leva à imunodeficiência, que no agravamento manifesta-se pelo 

surgimento de infecções oportunistas e neoplasias, caracterizando a Aids. Por isso, suprimir a 

replicação viral ou reverter danos ao sistema imunológico, o mais cedo possível é 

fundamental para restaurar a imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa 

infectada. O cuidado ao sujeito portado do HIV/Aids é fundamental, desde o estimulo e 

atenção às suas características pessoais, biopsicossociais e culturais (considerando motivação, 

capacidade de adesão, co-morbidades), bem como o controle da evolução dos parâmetros 

imunológicos (contagem de linfócitos T-CD4+) e virológicos (carga viral). Somado a isso, o 

monitoramento clínico-laboratorial e a avaliação contínua da necessidade do início da TARV. 

(MINAS GERAIS, 2006; BRASIL, 2007). 

O Programa Brasileiro através do acesso livre e universal às TARV desde 1996, é hoje 

considerado um programa de Aids modelo e de maior êxito, cujas políticas vem possibilitando 

às pessoas que vivem com Aids o aumento da sobrevida e conseqüentemente a melhora da 

                                                 
9
 Holograma para Morin (1999. p. 114) demonstra uma realidade de organização “em que o todo está na parte 

que está no todo, e a parte poderia estar mais ou menos apta a regenerar o todo”. Está relacionado à 

complexidade e riqueza da organização viva, cada parte tem sua singularidade. Deste modo nas organizações 

hologramáticas: “as partes podem ser singulares ou originais, embora dispondo de aspectos gerais e genéricos da 

organização do todo; as partes podem ser dotadas de autonomia relativa; podem estabelecer comunicações entre 

elas e realizar trocas organizadoras; podem ser eventualmente capazes de regenerar o todo”. 
10

 Os linfócitos T são células que tem diversas funções no organismo importantes para o sistema imunológico. É 

chamado linfócito T por ser derivado do Timo, órgão responsável pela sua maturação. (BRASIL, 2006).  
11

 Leucócitos são glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Cada tipo de leucócito tem função 

específica relacionada à resposta imunitária. O HIV ataca os linfócitos T, reduzindo a imunidade (BRASIL, 

2006).  
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qualidade de vida reduzindo a mortalidade, vivenciada na década de 1980, as infecções 

oportunistas e a internação hospitalar. Por outro lado, não podemos deixar de considerar que 

as pessoas doentes com Aids vivenciam a constância da doença através de mudanças de 

hábitos e comportamentos, impactos sociais e emocionais, bem como de sintomas em 

decorrência dos efeitos colaterais do uso diário e contínuo de medicações, distribuição 

irregular da gordura corporal causando a lipodistrofia, consultas e exames freqüentes com os 

profissionais de saúde, além da convivência constante com a impossibilidade da cura, que é 

colocada em dúvida ao se deparar sempre o portador com a divulgação de novas drogas e 

técnica terapêuticas (ALENCAR; NEMES; VELLOSO, 2008), realidade que requer 

constância, atenção e cuidado dos profissionais de saúde. 

Uma grande preocupação do PN em relação à assistência à saúde de quem convive 

com a Aids, se refere ao tratamento e, estudos enfocando esse aspecto, apontam falhas na 

informação ambulatorial, na assistência em relação ao esquema terapêutico, além de sinalizar 

que a baixa escolaridade e nível de compreensão, desemprego, suporte familiar e social, bem 

como efeitos colaterais da medicação, são aspectos sociais e clínicos que interferem na 

adesão, e quando não cuidados ou não percebidos durante o tratamento, geram riscos à 

qualidade de vida e conseqüente afastamento do tratamento. Reforçam a necessidade 

constante da revisão crítica no processo terapêutico dos antirretrovirais (ARV), além de ser 

fundamental considerar o cuidado e atenção de forma compartilhada com os usuários nos 

serviços de saúde, acolhidas as suas demandas sociais e psicológicas, bem como orientações e 

confrontações na identificação e resolução de dificuldades pessoais, através da avaliação da 

situação clínica, da tensão e inquietude experimentadas pelo sujeito que se encontra em estado 

de alarme, adequando informações no contexto da compreensão comunicativa, contemplando 

aspectos culturais que possam interferir na assimilação das informações. (GIR; 

VAICHULONIS; OLIVEIRA, 2005; CECATO et al, 2004; VITÓRIA, 2002; 

VASCONCELLOS, RICHARD, ICHAÍ, 2003; WAINBERG, FRIEDLAND, 1998). Portanto,  

 

“A adesão é um processo dinâmico e multifatorial que abrange aspectos 

físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, que requer decisões 

compartilhadas e co-responsabilizadas entre a pessoa que vive com HIV, a 

equipe de saúde e a rede social”. (BRASIL, 2007, p. 11).  

 

 

Estudos conduzidos por Nemes et al. (2004) sobre a qualidade da assistência 

ambulatorial do PN-DST/Aids em estados brasileiros referem-se a práticas de atenção à saúde 

centralizadas de forma hegemônica no trabalho médico, desarticuladas das diversas categorias 
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profissionais, referem-se à assistência como um modelo tenso e impessoal em relação aos 

atendimentos, cujos reflexos históricos têm se mantido alheios a formas mais efetivas de 

cuidado e controle social. Enfocam, ainda, a assistência rotineira e em igualdade de 

atendimento a todos os usuários, não evidenciando as singularidades ou a atenção e o cuidado 

individual, ou ainda a priorização dos grupos ou sujeitos de maior risco de não-adesão, uma 

vez que existem dificuldades no controle clínico da patologia, bem como de suas 

peculiaridades sociais e psicológicas (NEMES et al, 2009). Como pesquisadora desse grupo 

Alves (2003), traz ainda as limitações do vínculo trabalhista do médico gerando pouca 

disponibilidade, necessidade de investimento das Políticas Públicas de Saúde local para a 

profissionalização das relações de trabalho, capacitação, avaliação e controle das ações, uma 

vez que as propostas de atenção à Aids incorpora diversas dimensões do cuidado na 

organização da assistência como um todo, e que há tendência em reduzir principalmente o 

trabalho médico à uma ação terapêutica. 

As intervenções dessa ordem configuram-se, na concepção de Merhy (2002, p.101), 

num modelo de assistência para práticas do cuidado que requer a organização dos serviços 

com base em arranjos dos saberes para a construção de projetos e propostas voltados à 

“tecnologia de relação”. Enfatiza a necessidade de operar a produção através de uma 

dimensão cuidadora ligada aos processos relacionais e leves do trabalho em saúde, 

englobando os saberes tecnológicos estruturados para a atenção. Nessa produção, outros 

autores enriquecem propondo também a reorganização dos serviços de saúde, de modo que os 

profissionais se articulem na elaboração de “projetos terapêuticos”
12

, através de propostas de 

trabalho que sejam voltadas para o diálogo, fala e escuta, com cumplicidade e 

responsabilidade na formação de vínculo compromissado com a saúde dos sujeitos sociais, os 

usuários dos serviços. (CAMPOS, 1999, p.400). Atentar para a dimensão dialógica, social e 

cultural dos encontros para o cuidado, ampliando as práticas da atenção, abrangendo o 

coletivo, buscando uma compreensão que requer pensar e fazer saúde alargando os sentidos 

para além das tecnologias, e ter o cuidado e a atenção como ação realizadora dos processos de 

trabalho, a valorização e o compartilhamento da vida para além da técnica. (AYRES, 2000, 

2001, 2002). Enfim, buscar a construção de identidades desses sujeitos, considerando seus 

processos de organização e suas relações com o contexto social, o que pode gerar mudanças 

                                                 
12

 “O projeto terapêutico adquire um formato definido pela maneira como um certo modo de atenção à saúde 

realiza o encontro entre a capacidade de produzir certas práticas de saúde e o mundo das necessidades de saúde 

como seu problema de ação tecnológica, incorporando-a aos seus objetos”. (MERHY, 2002, p. 101). Deste 

modo, através dos projetos terapêuticos, observa-se o modo como os profissionais realizam seu trabalho, o 

sentido de suas práticas de saúde, o desenho de sua maneira tecnológica de ação, o processo intercessor dos 

encontros. 
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comprometidas com sua participação, bem como a necessidade de esses sujeitos se auto-

conhecerem pela sua atuação prática, reconhecendo seus limites e dificuldades, e estimular os 

valores inovadores que se sobreponham aos velhos valores. Uma mudança pessoal, uma vez 

que a mudança estrutural passa pela mudança de valores pessoais, assim, os sujeitos sociais 

coletivos poderão contribuir se responsabilizando efetivamente pela mudança do processo de 

seu adoecimento, com sua emancipação social e política. (OLIVEIRA, 2007). 

As situações conflituosas de tensão são uma ameaça geradora de falhas que alteram e 

interferem nos processos de comunicação. A ruptura causada por tensões inibe a expressão, 

gerando conseqüências na compreensão e assimilação de informações, requerendo estratégias 

articuladas de cuidado e atenção com abertura dialógica entre profissional e usuário para o 

entendimento nas ações. (ROGERS; ROSENBERG, 1977, ROGERS, 1997). No encontro, o 

“diálogo” é o privilégio do relacionamento e a escuta torna-se essencial na construção desse 

encontro. A fala como expressão das vivências subjetivas é o fundamento, uma vez que “o ato 

de falar re-une”, religa as idéias de pacientes e profissionais na busca de um entendimento do 

que venha a ser a atenção à saúde. Ouvir se insere numa interlocução, não uma atividade 

passiva, reduzida a expressões ou comportamentos, mas uma compreensão “efetiva e 

intencionalmente presente”. (AMATUZI, 1989, p. 20). Complementando, Faria (1996) aborda 

que a comunicação como diálogo permite a aproximação dos envolvidos, e nesse caso 

conjuga necessariamente a participação, sendo um ponto crucial para a efetivação dos 

encontros terapêuticos. Refere que geralmente nos serviços de saúde, vem imperando relações 

assimétricas com o predomínio do saber dos técnicos e os jogos de poder, sempre presentes 

no momento do atendimento ou da atuação clínica. Uma estratégia que impede o dizer do 

outro, impossibilitando-o de se expressar, de dar voz e sentido a sua história, afetando sua 

compreensão. 

Ao considerarmos a construção histórica da Aids, envolta pelos estigmas e 

preconceitos, gerados por comportamentos discriminatórios que apontavam a doença como 

própria de homossexuais, um grupo socialmente excluído, a família se insere muitas vezes 

como marginalizada nesse convívio, assumindo o silêncio e o segredo na convivência social. 

Esse fato por si só gera fronteiras familiares carregadas de limitações que requer muitas vezes 

cuidados, mudança de papéis, e aqui se insere também a organização e reorganização nas 

funções e rotinas para adaptações às novas situações. Essas fronteiras podem levar a 

representações negativas sobre o doente, causando seu afastamento da sociedade, do grupo 

familiar e muitas vezes o distanciamento do seu ciclo de amizades. (SOUSA; KANTORSKI; 

BIELEMANN, 2004). Portanto, nas relações de atenção ao usuário com HIV/Aids, as 
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assimetrias podem refletir o des-cuidado com os processos históricos aos quais esses sujeitos 

estão envolvidos em seu contexto sócio-familiar, como mostra McDaniel et al. (1994) em seus 

estudos de grupo e terapia familiar com pacientes com doenças crônicas, a família trás 

diferentes atitudes em relação às metáforas e os significados associados a cada doença. Para 

esse autor, a Aids tem significados culturais e emocionais intensos, e as infecções 

oportunistas emergem como invasoras e altamente destrutivas, além de associar a doença à 

sentimentos de culpa, o que requer de alguma maneira um castigo ou punição.  

A cultura, os costumes, os valores e comportamentos se configuram como a argamassa 

que unirá as pessoas à realidade social por meio das relações e das interações. (OLIVEIRA, 

2007). Esse desafio só pode ser enfrentado ao pensarmos na atenção em saúde de forma mais 

ampla, desvendando o contexto social em sua complexidade, o que nos instiga enquanto 

técnicos e gestores em saúde, a desvincular o foco da clínica individualizada, não partilhada, 

que vem imperando hoje nos serviços, articulando dimensões nas formas e nos modos do 

cuidado. Conhecer os processos de trabalho nessa área implica a compreensão das práticas de 

todos os envolvidos, concebendo a todos enquanto sujeitos, assumindo um posicionamento 

político-social nas articulações existentes nessa realidade, pois afinal somos produtos e 

produtores dessa realidade.  

Não há uma prática essencialmente técnica num contexto social permeada por relações 

sociais, nada se torna externo uma vez que não se configuram ações isoladas, autônomas e 

independentes, mas são processos sociais integrados em conexão uns com os outros, uma 

recursividade que rompe com a linearidade das causas e efeitos. Perspectivas comuns nos 

serviços de saúde ao observarmos ciclos de atenção e desatenção, cuidado e descuido que 

comprometem a vida, antagonismo e complementaridade conformando os sujeitos sociais. 

(DONNANGELO; PEREIRA, 1979; MENDES-GONÇALVES, 1992, 1994; MORIN, 1991, 

2000).  

Campos (1999, p. 400) sugere a reorganização dos serviços de saúde, de modo que os 

profissionais se articulem na elaboração de “projetos terapêuticos”, ou seja, propostas de 

trabalho que sejam voltadas para o diálogo, fala e escuta, com cumplicidade e 

responsabilização na formação de vinculo e aceitação, o que implica em compromisso com a 

saúde dos usuários, principalmente ao se pensar em trabalho multiprofissional que atua com 

grupos, as denominadas “equipes de referência” em saúde, como nos ambulatórios 

especializados.  Ao se pensar em projetos com propostas dialógicas, as vivências e 

experiências começam a ser partilhadas gerando uma integração social, um modo a romper a 

lógica e possibilitar dispositivos criativos. Como se refere Oliveira (2002, p.71), a 
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necessidade de ampliar o conceito saúde/doença na atividade da clínica médica e de saúde 

sem excluir os aspectos sociais, econômicos e culturais, tendo o “paciente” como centro do 

processo, superando a fragmentação da relação tradicional médico-paciente para a efetividade 

da relação entre “sujeitos”, na qual é o profissional que precisa conhecê-lo, respeitá-lo e 

permitir “adaptações da nossa prática a ele, e não o contrário”, como acontece, resgatando a 

cultura para o centro da relação e do serviço. Ayres (2004a, p. 22) discute o assunto quando 

enfoca “o termo Cuidado como designação de uma atenção à saúde imediatamente 

interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por 

conseguinte, também das práticas de promoção, prestação ou recuperação da saúde” (grifos 

do autor).   Nesse sentido, é possível refletir que o profissional, ao levar em conta as 

necessidades do sujeito, seus modos de andar a vida, estará tornando disponíveis seus saberes 

não só técnicos, mas também os populares, convicções, valores que o levarão ao verdadeiro 

sentido do cuidar na ação assistencial, assumindo “que a saúde e a doença, não são apenas 

objeto, mas, na condição mesma de objeto, configuram modos de “ser-no-mundo”. (AYRES, 

2004b, p. 85).  

Conhecer a percepção
13 

dos sujeitos com HIV/Aids no que se refere à atenção e          

cuidados em saúde “pode contribuir para o entendimento de que o trabalho na Equipe 

Reflexiva, na ação individual e/ou coletiva, possa ser um espaço de construção de processos e 

tecnologias transdialógicas”. (SEVERO; SEMINOTTI, 2007, p. 71). O trabalho em equipe é 

uma realidade na reorientação do modelo assistencial à saúde, “um dispositivo de integração 

dos diversos saberes existentes nos serviços e desenvolvimento de tecnologias na realização 

de tarefas”. (SEVERO; SEMINOTTI, 2007, p. 72). 

Nesse sentido, a cronicidade da AIDS põe os serviços de saúde, representados pelos 

profissionais que lidam diretamente com a doença, em um patamar extremamente importante, 

não só para garantir a adesão dos pacientes, mas para que se tornem um elo entre o paciente, a 

doença e o tratamento. Portanto, a temática desse estudo se configura como um assunto de 

amplo contexto, composto por trabalho em equipe especializada, proposta levantada por 

                                                 
13

 Entendemos percepção de acordo com Piovesan (1970, p. 87) como percepção sensorial da experiência que 

adquiriu significado ou significância, compreendendo dois elementos que compõem esse processo: a sensação 

referente aos fenômenos biológicos dependentes dos órgãos sensoriais, principalmente visão e audição, que o 

homem dispõe para o contato com o meio que o circunda, e a interpretação, fenômeno psicossocial, que são 

significados através dos objetos ou fatos capturados pelos órgãos sensoriais e que influenciam na interpretação 

dos fatos sociais (cultura e sub-cultura). Sendo a sensação um fenômeno humano comum, a interpretação é 

variável de sociedade para sociedade, em seus segmentos sociais e culturais. Considerando que nossas ações são 

constituídas pelas percepções, podemos concluir que elas poderão desempenhar importante papel no modo pelo 

qual os indivíduos pensam, refletem e procuram resolver os seus problemas de saúde. 
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Campos (1999), uma realidade neste momento de reorientação do modelo assistencial à 

saúde, integrando diversos saberes existentes nos serviços, cujas tecnologias não materiais 

emergem na realização de tarefas. Também se encontra afinado com a proposta da saúde em 

que os processos de saúde/doença/atenção são compreendidos na interligação 

multidimensional e multirreferencial dos Sujeitos, exigindo olhares de diversos profissionais, 

não só para a garantia da adesão, mas para que se tornem um elo entre o paciente, a doença e 

o tratamento. 

Ao nos referirmos às práticas do cuidado na saúde, consideramos que processos 

conscientes e inconscientes se fazem presentes nos momentos de intervenção e nas decisões 

cotidianas envolvendo trocas, interação e comunicação dialógica, pois o ser humano é 

carregado de contradições, desde a loucura e a possessão, à compreensão e à generosidade, 

turbulências da organização viva hologramática. Contornos que se traduzem na idéia de 

homo-sapiens-demens, sábios e loucos, linearidade e ambivalência, antagonismo e 

complementaridade, conformando os sujeitos sociais. Afinal, vivemos realmente num 

contorno de relações que são “interdependentes e retroativas que alimentam, de maneira, ao 

mesmo tempo antagônica e complementar, a racionalidade, a afetividade, o imaginário, a 

mitologia, a neurose, a loucura e a criatividade humanas”. (MORIN, 2002, p. 127). 

Por ser um campo de conhecimento multidisciplinar, a saúde integra várias áreas do 

saber, um exercício disciplinar muitas vezes fragmentado, disjunto da equipe profissional ante 

as práticas de aproximação e ação com o usuário. Entram em cena incertezas, confusão, 

inerentes às próprias finalidades das ações do cuidado, bem como da singularidade de cada 

um.  

 Assim, ao considerarmos nosso objeto de estudo, o princípio dialógico favorecerá a 

troca retroativa, o exercício hologramático da rejunção dos conhecimentos, a criação de 

espaços democráticos de trocas, negociação e enfrentamento das dificuldades e conflitos ante 

práticas fragmentadas, enfim, a responsabilização pelos sujeitos no exercício da cidadania 

revendo interrelações envolvidas em dimensões não só interpessoais, mas sociais, políticas e 

econômicas em sua totalidade. 

É nessa direção que refletiremos acerca das tecnologias das relações como uma 

dimensão fundamental da atenção aos usuários no tratamento do HIV/Aids, como 

possibilidade de práticas interativas no cotidiano das relações sociais de trabalho, com sujeitos 

sociais compartilhando experiências, conhecimentos, contextualizando cuidados 

transdisciplinares globais e solidários. Como pontua Merhy (2000, p.210): 
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[...] o núcleo cuidador é o que deverá se impor, o que favorecerá inclusive a 

diminuição das relações de dominação  que se estabelece entre os vários 

profissionais, como representantes de certos interesses e modos de operá-los 

no interior dos modelos de atenção. E, mais ainda, pode-se abrir a partir desse 

núcleo em comum, o cuidador, com espaço semelhante e equivalente de 

trabalho na equipe, que explore a cooperação entre os diferentes saberes e o 

partilhamento decisório. 

 

 

Deste modo, ao pensarmos na realização dessa atenção, apontamos como focus central 

do trabalho a seguinte questão: Como acontece a atenção ao usuário para o tratamento do 

HIV/Aids, observando o cuidado na articulação dos saberes e práticas no cotidiano da 

assistência?  

 Para buscarmos essa resposta, percorremos a trajetória desse caminho de forma a 

delinear e mapear os territórios desse percurso, assim traçamos o objetivo de nosso estudo: 

Conhecer e analisar a percepção dos sujeitos sociais, profissionais e usuários, sobre a atenção 

dispensada ao usuário no tratamento do HIV/Aids em um Serviço Ambulatorial Especializado 

(SAE) em DST/HIV/Aids em Natal/RN, tendo como categorias de análise o significado do 

SAE, percepção do atendimento, processo de comunicação e interação, percepção do 

tratamento, organização e avaliação do serviço. 

Ao traçarmos uma cartografia, realizamos os movimentos de uma ação, daquilo que é 

real, nós os movemos com regularidade em suas respectivas funções. Nesse movimento 

descritivo da ação do real, sujeito e objeto se afetam produzindo outros valores, outros modos 

de ver e estar na realidade, multiplicando de forma significativa os sentidos. Permite que cada 

ser na sua ação real recrie seus sentidos com os outros potencializando atos produtivos no seu 

contexto. “Partindo de um certo território, abrindo-se para outros possíveis. Produzindo 

mapas, desenhando cartografias”. Vivemos um fluxo constante de sujeitos que se sujeitam a 

sujeitados, pois partindo de certos recortes, como sujeitos de saberes e de ações 

protagonizamos novos processos como força de mudança. (MERHY, 2002, p. 15).  

Morin (2002, p. 79) traz a aptidão para objetivar como a qualidade essencial do ser 

humano, a começar pela aptidão a objetivar-se, a reconhecer-se, citando a expressão de Paul 

Ricoeur, “a si mesmo como o outro”, a capacidade de ao mesmo tempo assumir-se objetivo e 

subjetivo, tratar objetivamente o problema subjetivo. Complementando, diz Merhy (2002), 

que somos responsáveis pelo que fazemos, pois não é possível ao sujeito não se reconhecer no 

seu fazer. 

Nesse sentido, podemos pensar numa retroação humana, ou seja, a “vida humana 

necessita de verificação empírica, da correção lógica, do exercício racional da argumentação, 
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mas necessita ser nutrida de sensibilidade e de imaginação” na recursividade das suas ações, o 

que é advogado pela visão transdisciplinar da ciência e do conhecimento. (MORIN, 2002, p. 

122). Um desafio na articulação do conhecer a produção do trabalho vivo em ato na atenção 

em saúde no SAE, no qual se vivem tensões como sujeitos da ação de cada dia. Cartrografam-

se cenas, geram-se “infinidades de mapas territoriais de identificação”, interpreta-se o lugar, 

territorializa-se inferindo regras, abrem-se linhas de fuga, criando-se novos territórios, e como 

sujeitos desejantes produz-se significados a cada situação. (MERHY, 2002, p. 16). A 

cartografia, como micro-política do trabalho vivo, reflete-se sobre o modo cotidiano das 

produções em saúde na sociedade, a reestruturação produtiva nas configurações tecnológicas 

imprimindo tecnologias não materiais, como individualidade coletiva em defesa da vida. 

(MERHY, 2002). Assim, traçaremos um esboço de nossa estratégia teórico-metodológica 

tendo como caminho a dialética e como estratégia de pesquisa para a coleta a Cartografia 

Simbólica da Atenção, possibilitando explorações de travessias, uma vez que “a fronteira está 

assente em limites, bem como na constante transgressão dos limites”, conforme Santos (2007, 

p. 351). 
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DA REFLEXÃO A ELABORAÇÃO DE UM PERCURSO 

_____________________________________________________ 
_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

A escuta é essa atenção prévia que permite 

captar tudo o que seria suscetível de perturbar o 

sistema territorial; é uma forma de defesa contra 

a surpresa; o seu objeto, aquilo para que tende, é 

a ameaça, ou, inversamente, a necessidade; a 

matéria prima da escuta é o índice, quer assinale 

um perigo, quer permita a satisfação da 

necessidade. Desta dupla função, defensiva e 

predadora, restam vestígios da escuta civilizada. 

 

 

                                 Clarice Lispector 
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Uma visão transdisciplinar da ciência e do conhecimento implica basear-se no método 

dialético, incorporando-se a união dos contrários. Além disso, em uma visão mais aberta das 

possibilidades da busca da totalidade, podemos substituir a palavra dialética pela palavra 

dialógica, na qual a soma das partes pode ser maior ou menor que o todo, como pensa Morin 

(2002), dando uma dimensão de processo à construção dos dados da pesquisa, tanto em sua 

dimensão social, quanto na coleta e resultados da investigação, e como estratégia para a coleta 

dos dados a Cartografia da Atenção expressa nos processos identificados, tendo-se como 

palavras-chave para categoria de análise: o significado do SAE, percepção do atendimento, 

processo de comunicação e interação, percepção do tratamento, organização e avaliação do 

serviço, conjugando-se modalidades como pesquisa documental e descritiva em fontes 

primárias, a pesquisa bibliográfica e a análise e interpretação do locus da pesquisa. 

A Cartografia, instrumento que possibilita mapear necessidades como categoria de 

análise, permite acompanhar os sujeitos em sua história no contexto das ações. É uma 

estratégia metodológica proposta por Santos (2007, p. 197) para “demonstrar as virtualidades 

analíticas e teóricas de uma abordagem sociológica”, tomando “por matriz de referência a 

construção e a representação do espaço”, designa essa abordagem como “sociologia 

cartográfica” ou “cartografia simbólica”. Epistemologicamente  falando, Santos (2007) afirma 

que a cartografia é uma ciência muito complexa, porque pactua características das ciências 

naturais e das ciências sociais, o que implica pensar em uma investigação além das 

evidências. Ao partir da análise cartográfica do direito, esse autor (SANTOS, 2007, p. 198) 

pôde “identificar as estruturas profundas da representação jurídica da realidade social, um 

conjunto de representações sociais possibilitado pelo mapeamento”. Nesse contexto, a 

cartografia simbólica, cujo conteúdo normativo é explícito e de reprodução ampla, pode ser 

aplicada em áreas mais cristalizadas e formais, portanto também na área da saúde, auxiliando 

na percepção e reconstituição das ações políticas, dos planejamentos e das práticas da atenção 

desenvolvidas no cotidiano dos serviços de saúde, possibilita ainda desvelar as interações 

sociais vivenciadas pelos sujeitos em seu território. Para isso, o autor justifica o uso da 

cartografia como a possibilidade de imaginar e representar o espaço que pode acontecer de 

vários modos. Elege então os “mapas cartográficos”, que são construídos a partir de 

encontros, observações, relatos, os quais reúnem a diferença e a singularidade, permitem a 

descrição dos segmentos em ato, e assim vão dando visibilidade aos acontecimentos. Assim, 

cartografar é tornar possível o conhecimento, a localização de um problema, uma forma de 

representação do espaço empírico. 
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Compartilhamos com Santos (2007), quando afirma que todos os conceitos de 

representação da realidade social têm ligação entre as partes, e reafirmamos com Morin 

(2002) que estas partes compõem o todo, sejam elas, espacial, física ou simbólica, porém, 

nem sempre os instrumentos analíticos estão abertos a essa realidade. Assim, tem-se em 

mente que a compreensão das relações sociais possa “demonstrar as virtualidades analíticas e 

teóricas de uma abordagem sociológica que tome por matriz de referência a construção e 

representação do espaço”, pois “o modo como imaginamos o real espacial pode vir a tornar-se 

matriz das referências com que imaginamos todos os demais aspectos da realidade”. 

(SANTOS, 2007, p. 197).  

Ao trabalhar com a cartografia simbólica do cuidado, Teixeira (2008, p. 89) relata que 

pode compor um novo desenho do que se tem denominado “inter-medicina”, ampliando 

escalas e chamando a atenção para a falta de dimensões explícitas nas políticas e programas 

de saúde da família ao se considerar a “dinâmica interna das múltiplas cuidatividades”, ou 

seja, aquela dinâmica advinda de sua realidade, de seu contexto sociocultural, reacendendo a 

idéia de rede solidária. 

 Outros trabalhos são referência no uso da cartografia como estratégia de pesquisa, 

tanto no campo da saúde, como no campo da educação e das ciências sociais
14

, como os de 

Gico (1998), que aborda o itinerário social das idéias de Luís da Câmara Cascudo; Alves 

(2000) discute as idéias cascudianas sobre educação; Andrade (2001) analisa a produção 

discente dos Programas de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo (USP) 

e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Nobre (2003; 2005) discute a 

cartografia simbólica no uso de narrativas fotográficas (2003), criando a fotocartografia 

sociocultural (2005) como virtualidade analítica; Medeiros (2005) analisa as violações do 

direito do trabalho aos portadores da síndrome do HIV/Aids; Toscano(2006) discute a 

Extensão Universitária enquanto alternativa  para as  Universidades Públicas Brasileiras, 

analisando dois programas, um  na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Saúde e 

Cidadania (SACI/UFRN) e outro  na Universidade Federal da Bahia:  Atividade Curricular 

em Comunidade (ACC/UFBA), no período de 2001 a 2004. Silva (2006a) discute a formação 

médica através de lembranças de alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) no período de 1955, como Faculdade de Medicina de 

Natal/RN, até 1963 e como Faculdade de Medicina da UFRN. Spinelli (2007) faz uma análise 

                                                 
14

 Metodologia desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PPGCS ; Ciências da Saúde  

e Educação da UFRN. Área de concentração: Dinâmicas Sociais, Políticas Culturais e Representações. Linha de 

Pesquisa: Conflitividade, Dinâmicas Sociais e Subjetividade e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-

PUC/SP. 
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sócio-educativa do Movimento de Cultura Popular/PE comparando-o com a Campanha De Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler, RN, ambos desenvolvidos na década de 1960, mapeando 

expressões sobre educação.  Moreira (2008) avalia porque jovens e adultos não dominam a 

leitura e a escrita, embora tenham tido acesso e freqüentado as Escolas da Rede Municipal de 

Ensino que desenvolvem a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas zonas Norte, Sul, Leste 

e Oeste no município de Natal/RN. Gico (2009), em pesquisa intitulada “Biodireito e 

Cidadania: por uma outra perspectiva da velhice”, vem analisando como as pessoas com 60 

anos e mais expressam a busca por seus direitos humanos e sociais nas reclamações 

formalizadas junto ao poder judiciário em Natal/RN/Brasil, no período de 2000 a 2010. 

 Portanto, cartografar, como tais trabalhos indicam, é uma estratégia de análise que 

possibilita o mapeamento associando-se técnicas, procedimentos, conjugando-se modalidades 

como pesquisa documental e descritiva em fontes primárias, pesquisa bibliográfica, análise e 

interpretação da pesquisa. (NOBRE, 2003; GICO, 2009). 

Considerando o objetivo desse estudo, buscamos testar como estratégia metodológica 

de pesquisa a Cartografia Simbólica da Atenção, que nos permitirá  elaborar um mapeamento 

das ações no SAE, pois nos  fala de uma direção ou de um caminho a ser percorrido e que  

une as partes do problema,  em uma visão hologramática, portanto religando parte e todo,  

para isso, “uma carta irá oferecer o acesso à nossa tentativa de interpretação de todos os dados 

possíveis de serem obtidos. Uma carta procura desdobrar, dispor num plano mais simplificado 

e legível, todo um emaranhado de informações recolhidas”. (CORTESÃO; STOER, 2002, p. 

378). A cartografia, conhecimento que se aventura no saber imaginar através dos mapas, 

poderá nos fornecer o desenho de respostas à subjetividade, a intenção prática do diálogo, a 

compreensão dos modos de ser e agir na relação com o outro, nos encontros e práticas da 

atenção e do cuidar cotidiano em saúde dos sujeitos sociais, uma vez que como um campo 

estruturado, os mapas nos permitem a conversa sempre inacabada entre a representação do 

que somos e a orientação que buscamos. Deste modo, justificamos o uso da cartografia 

simbólica como meio para mapear os acontecimentos, o real percebido por profissionais e 

usuários, o como acontece a atenção e o cuidado no serviço de saúde. 

Nossa travessia foi tecida através dos dados coletados durante o processo da 

construção desse estudo, desde os primeiros passos na edificação do conhecimento teórico, 

nos contatos realizados com instituições, com os sujeitos institucionais individuais e 

coletivos, conversas formais e informais, as observações, entrevistas, interações carregadas de 

histórias e de sentidos, a elaboração e reflexão dos resultados, leituras exaustivas 

possibilitando uma compreensão hologramática desse todo, construindo assim, o mapeamento 
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do território no cotidiano do SAE, o desvelar paisagens até a construção de nosso mapa da 

atenção ao usuário com HIV/Aids.  

Com base nas considerações sobre a estratégia metodológica escolhida para esse 

estudo, e por pensar como Minayo (2000), que a estratégia é o caminho e o instrumental 

apropriado de abordagem da realidade, “o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão 

da realidade e também o potencial criativo do pesquisador”, verificamos quão inevitável foi 

para a investigação essa estratégia pelas aproximações e possibilidade de coleta de dados nos 

itinerários vivenciados, momentos que nos levaram a confrontos com os limites do 

conhecimento adquirido, encontros com o outro e enfrentamento de incertezas. (MORIN, 

2003).  

Como cartógrafos participantes e observadores, exploramos o contexto do estudo, 

realizamos um mapeamento territorial, identificando o local, o SAE em HIV/Aids do hospital 

de referência estadual em doenças infecto-contagiosas em Natal/RN, que funciona desde 1992 

com acompanhamento ambulatorial, informações sobre HIV/Aids, testagem anti-HIV, 

anônima e gratuita, através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), fornecimento 

de preservativos masculino e feminino e do HD, contando com 5 leitos, que funciona de 2ª à 

6ª feira, das 06:00 às 18:00 horas. É formado por uma equipe multiprofissional pertencente ao 

quadro funcional do hospital. Os profissionais de nível superior são: 10 médicos, 2 

enfermeiras, 2 psicólogas, 1 farmacêutica, 1 assistente social e 1 nutricionista, que distribuem 

sua carga horária entre o SAE, enfermarias e Serviço de Atendimento de Urgência (SAU) do 

hospital, 2 dentistas são exclusivos do SAE. Os profissionais de nível médio são 8 técnicas de 

enfermagem (exercem também o papel de recepcionistas) e são exclusivas do SAE e conta 

ainda com suporte técnico de 1 técnico de laboratório do hospital. Os mesmos adquiriram 

experiência na assistência diária aos sujeitos portadores do HIV/Aids no decorrer de sua 

atuação, alguns participando posteriormente de cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde. 

Essa trajetória nos possibilitou conhecer, olhar perceber e registrar as práticas da 

atenção no cotidiano da assistência, as manifestações dos sujeitos, as expressões, a linguagem, 

as relações, a expressão de afetos, tensões dialógicas substanciando realidades, sentidos de um 

mundo desvelado e revelado nos encontros que nos permitiram captar uma variedade de 

situações, de “fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que 

observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e 

evasivo na vida real”. (CRUZ NETO, 1998, p. 60). Assim, tal trajetória pode ser a 

mais profunda possível a partir da observação informal, da vivência cotidiana e de 

acontecimentos julgados importantes pelos entrevistados, como pensa Foucault (2001, p. 



 49 

121), quando se refere ao olhar que observa e se abstém de intervir e que o mesmo considera 

“[...] mudo e sem gesto”.  Tais caminhos nos permitiram registrar ações cotidianas onde 

ocorre a “circulação permanente através dos espaços e micro-espaços cuidativos” (SANTOS, 

2007, p. 218), e, perfilhar indicadores psicossociais no processo da atenção ao usuário, como 

algumas representações do serviço tanto para profissionais quanto para usuários, os modos de 

receber e interagir, modos de comunicar, de ser e estar com o outro, peculiaridades não 

significadas ou percebidas, narrativas não ouvidas, orientações descontextualizadas de sua 

compreensão, das realidades culturais dos sujeitos, conflitos em relação ao tempo de espera 

para consulta, queixas, críticas às realidades estruturais do serviço. Enfim, significados e 

modos de atenção que foram observados e mapeados nos orientando e levando a escolha e 

construção das categorias de análise da Cartografia Simbólica da Atenção, quais sejam: 

Significado do SAE, escolhida por desvelar os sentidos que os sujeitos davam ao serviço, 

representação e reconstrução do adoecer, interações, tensões, stress, burburinhos dos 

encontros, expectativas, recepção e acolhimento; Percepção do atendimento, a representação 

do atendimento, a consulta, a preparação, a espera, o encontro, expectativa com o resultado 

dos exames; Processo de interação e comunicação, os encontros, a acolhida, conflitos, a 

crítica, fala e escuta significadas ou não, emissão e transmissão de mensagens, encontros e 

desencontros, troca e discussão de idéias, o dito e o não dito, o entendimento; Percepção do 

tratamento, a recepção e o cuidado, preocupação, ansiedade, necessidade de adesão e 

entendimento, preocupação, sentidos e significados geradores de tensão, compreensão, 

incompreensão, investimento, sentido de vida de responsabilidade, e Avaliação e organização 

do serviço, aspectos positivos e negativos, críticas, conflitos, sugestões, considerações e 

desconsiderações, entendimentos e atribuições significadas ou não, descaso, indiferença, 

responsabilidades, trocas, desencontros, motivo de stress. Essa etapa foi se revelando e 

permitindo a elaboração do roteiro temático que subsidiou as entrevistas com os sujeitos 

sociais. 

A entrevista aqui entendida como a possibilidade de relacionamento foi uma forma de 

comunicação na qual desenvolvemos uma interação baseada na confiança e criatividade. 

Nesse sentido, buscamos uma abertura com o entrevistado, um estímulo à reflexão e interesse, 

uma vez que “o ato de falar re-une”, possibilita dizer algo a alguém, recriar um mundo. 

(AMATUZZI, 1989, p. 20). A vantagem da entrevista como instrumento de coleta de dados 

para as ciências sociais é a possibilidade de ser a fala reveladora de condições estruturais, e 

como um processo social, possibilita a troca de idéias e significados da realidade percebida e a 

ser explorada, na qual se busca a narrativa espontânea de cada entrevistado, uma experiência 
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singular, uma partilha interativa e comunicativa que, através de conversação, estimula a livre 

expressão dos sujeitos, facilitando a obtenção dos dados naturalmente. (GASKELL, 2002; 

MINAYO, 2000).  

Considerando o objetivo do estudo, as entrevistas semi-estruturadas seguiram então 

um roteiro temático norteando as categorias, “Significado do SAE”, “Percepção do 

atendimento”, “Processo de interação e comunicação”, “Percepção do tratamento”, 

“Avaliação e organização do serviço”, e foram compostas por questões abertas 

possibilitando a incorporação de novas questões não previstas e pertinentes ao estudo, 

especificas para os usuários e outras para os profissionais.  

Para a realização das entrevistas com os usuários, foram realizadas as seguintes 

questões: Porque você procurou esse serviço/O que o trouxe aqui? Como você se sente/O que 

você espera desse atendimento? Como foi pra você o atendimento que acabou de receber? 

Como se sentiu em relação as suas expectativas? O profissional se apresentou a você? A 

pessoa (profissional) que o atendeu lhe deu a atenção que você gostaria? Sentiu falta de 

alguma informação? O que você percebe ou valoriza no profissional que o atende? Você tem 

dúvidas a respeito de seu tratamento? Questiona o que não compreende ou não concorda? O 

que te leva a seguir ou não seguir o tratamento? Em relação a esse serviço o que você 

considera positivo e o que você considera negativo? Como acha que poderia ser? 

Para a realização das entrevistas com os profissionais foram realizadas as seguintes 

questões conforme se segue: Pode me falar de suas atividades no SAE? Como se sente, 

satisfação/insatisfação? Quais são suas avaliações/expectativas? Como é o atendimento 

prestado ao usuário hoje nesse serviço? Como você o avalia e como acha que poderia ser?  

Como se dá a sua prática profissional no atendimento/interação/tratamento com o usuário? 

Quando você considera que há interação (inter-relação) com o usuário? O que é 

comunicação interpessoal para você, e como ela acontece na sua relação com o usuário? 

As entrevistas foram realizadas individualmente com os profissionais na medida em 

que se dispunha de condições de tempo no local de trabalho, caso contrário, eram agendadas 

para outra data e local. Com os usuários, elas aconteceram em dois momentos: antes da 

consulta agendada no SAE, respondiam a duas perguntas iniciais do roteiro da entrevista; e 

após a consulta, retornavam para finalizar o roteiro. As entrevistas com os usuários foram 

gravadas após seu consentimento e tiveram a duração média de 70 minutos cada uma. Em 

relação aos profissionais, a entrevista não foi gravada por solicitação dos mesmos, ou seja, a 

cada questão, a resposta do profissional era manuscrita pelo entrevistador, e lida quando 

necessário; a duração média foi de 40 minutos cada uma.  
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 Fizeram parte desse estudo 56 sujeitos sociais, sendo 22 profissionais e 34 usuários, 

que se dispuseram a participar da pesquisa após exposição e entendimento dos objetivos do 

estudo. A coleta dos dados aconteceu no período de março a agosto de 2005. No sentido de 

cuidar e de manter o anonimato dos entrevistados profissionais e usuários, estes foram 

identificados por nomes fictícios que eles mesmos escolheram no momento da entrevista, a 

exceção de dois usuários e uma profissional que optou por usar seu próprio nome. Essa 

escolha se deu pela valorização de seu modo de ser e escolher, uma vez que o acesso ao 

mundo próprio do indivíduo é facilitado pela representação da fala do personagem, chave para 

sua livre expressão e compreensão da linguagem. (AUGRAS, 1996). 

 A pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte pelo parecer nº. 84/2004, após esclarecimentos, foi solicitada aos 

participantes a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido norteada pelo 

princípio ético da autonomia e sigilo da pesquisa com seres humanos. 
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ESCUTANDO, LENDO E RELENDO TRAJETÓRIAS   
_____________________________________________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trago dentro meu coração,  

Como num cofre que não se pode fechar de cheio,  

Todos os lugares onde estive, 

Todos os portos a que cheguei, 

Todas as paisagens que vi através de janelas, 

Ou de tombadilhos, sonhando. 

 

 

Fernando Pessoa 
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O processamento do material para análise é um campo em contínua construção, pois 

não basta um plano e um mapa de ação, mas a possibilidade de vivências do contexto que é 

sempre dinâmico, perpassado por múltiplas paisagens no experienciar conhecimentos, 

múltiplas apreensões, como se refere Minayo (2000). Assim é preciso ultrapassar as 

incertezas das percepções irreais, enriquecer as leituras para além do imediatismo, 

compreendendo os significados, conteúdos e o que está latente, bem como integrar as 

descobertas para além das aparências. Considerando Beger e Luckman (2002), a experiência 

pode ser conservada e acumulada, os significados serão concebidos com conhecimento e 

assim transmitidos; uma parte deste conhecimento é assimilada, enquanto outra nem tanto, 

pois dependerá da motivação social do sujeito.  

Em nossa trajetória, construímos algumas etapas edificantes que nos permitiram 

vislumbrar interconexões para a exploração de todo o material, como as leituras iniciais do 

arcabouço teórico-metodológico que compreendeu um exaustivo processo de informação e 

assimilação. A construção do conhecimento institucional que nos possibilitou encontros, 

falas, apresentações, queixas e expectativas, observações e anotações de um processo 

representativo de um cenário de conflitos de interesses políticos e sociais, advindos de uma 

formação histórica do sistema de saúde, uma pré-leitura das práticas. A observação e os 

registros no diário de campo, uma construção que foi delineando e delimitando territórios de 

referência, transcrição de encontros, junção de elementos, linhas de forças em ação, contextos 

para a reflexão, vislumbre do real ativo e expressivo. E, por último, a transcrição das 

entrevistas, escuta exaustiva, uma leitura flutuante
15

 e a identificação dos profissionais 

entrevistados por categoria, concebendo-se as siglas: Med (Médico), Enf (Enfermeira), Tec. 

enf (Técnico de enfermagem), Tec. lab (Técnico de laboratório), Dent (Dentista), Psi 

(Psicóloga), As. Soc. (Assistente Social), Nut (Nutricionista), Far (Farmacêutico). 

Finalmente foi possível a apreensão através de um exame aprofundado das leituras e 

releituras de todo esse corpus, a percepção da multiplicidade e riqueza do material textual, das 

idéias expressas na conversação e livre expressão dos sujeitos da pesquisa, dos dados 

abordados em conjunto, considerando seu caráter singular, uma leitura exaustiva impregnada 

de conteúdos, a fim de que se pudesse desvelar não só o explícito, mas o implícito e o 

contraditório para se ter uma compreensão hologramática dos fragmentos do todo da realidade 

                                                 
15

 Leitura flutuante à deriva, possibilidade de reconhecer o texto no qual captam-se as impressões e orientações 

para a organização de seu conteúdo, a exploração do material discursivo, deixar-se impregnar pelo conteúdo, se 

deixar impregnar pelo aparente caos do todo para a organização (MNAYO, 2000). 
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da organização. (MORIN, 1999). Edificações que nos possibilitaram a reflexão e 

interpretação para o tratamento dos dados e a análise do conteúdo dos discursos dos sujeitos.  

O conteúdo do material coletado no SAE foi disposto em mapas
 
de análises

16, 17
, e em 

forma de texto em um panorama visual do discurso dos sujeitos, mapeando as categorias de 

análise de forma temática conforme exposto no Quadro 1, Mapa das categorias temáticas dos 

usuários e dos profissionais com os respectivos significados, no Quadro 2, Mapa da atenção 

ao usuário com HIV/Aids, demonstrando como será apresentado o mapeamento das 

categorias de análise e o discurso dos sujeitos, usuários e profissionais, com observação da 

pesquisadora, espaço no qual fará a relação dialógica da compreensão dos significados dos 

diálogos dos sujeitos, interpretando, discutindo e analisando as idéias e atos, que seguirá de 

acordo com Quadro 3, Mapa da categoria “Significado do SAE”, Quadro 4, Mapa da 

categoria “Percepção do atendimento”, Quadro 5, Mapa da categoria “Processo de interação e 

comunicação”, Quadro 6, Mapa da categoria “Percepção do tratamento” e Quadro 7, Mapa da 

categoria “Avaliação e organização do serviço”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Os mapas seguem o modelo proposto por Nobre (2003), o mapa de análise permite a descrição dos segmentos 

em ato, dando visibilidade dos acontecimentos, a representação da realidade social.  
17

 Ao dispormos o material coletado em mapas, não se trata de limitarmos o espaço ou enquadrarmos o texto 

fechando-o, mas ao contrário buscamos assim uma estrutura que possibilitasse disponibilizar a exibição de um 

panorama, cujos movimentos nos permitissem vislumbrar cada uma das partes distintas, de tal forma que 

rejuntadas tornasse possível, o vínculo com o aparente antagonismo entre os sujeitos entrevistados, profissional e 

usuário, produzindo a organização do todo, nos dando uma visão e compreensao hologramática desse todo de 

forma interconectada. 
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CARTOGRAFIA SIMBÓLICA DA ATENÇÃO AO USUÁRIO COM HIV/AIDS 

 

CATEGORIAS Significado 

do SAE 

Percepção 

do 

atendimento 

Processo de 

interação e 

comunicação 

Percepção 

do 

Tratamento 

Organização e 

avaliação do 

serviço 

SIGNIFICADOS 

 

Usuários 

Os sentidos   

e 

significados 

construídos 

do serviço, 

motivos da 

procura, 

expectativas 

Relação 

profissional 

usuário, os 

modos de 

acolher, de 

atender, 

formas do 

encontro, das 

ações da 

atenção e do 

cuidado 

Entendimento 

da relação 

com o 

profissional, 

atenção, 

modos de 

interação, 

clareza da 

linguagem e 

informação 

no encontro 

Como se 

processam o 

tratamento, 

orientações, 

dúvidas, 

compreensão, 

aspectos 

facilitadores, 

dificultadores 

da adesão  e 

não adesão 

Estrutura e 

organização do 

serviço, 

procedimentos, 

resolutividade, 

competência, 

integração, 

orientação. 

Aspectos 

positivos e 

negativos 

SIGNIFICADOS 

 

Profissionais 

Atividades 

funcionais. 

Significado 

do serviço, 

atividades 

produtivas 

Percepção 

do 

atendimento, 

prática 

profissional, 

formas de 

atenção 

Relações 

interativas, 

entendimento 

com o 

usuário, 

Comunicação 

interpessoal, 

compreensão 

e diálogo 

Como 

acontece o 

tratamento, 

assistência, 

informações, 

o tratar e o 

cuidar, 

intervenções 

Satisfação, 

insatisfação, 

expectativas, 

organização e 

avaliação do 

serviço. 

Quadro 1 - Mapa das categorias temáticas dos usuários e dos profissionais com os respectivos significados 

 

 

 

 

ATENÇÃO AO USUÁRIO PARA O TRATAMENTO DO HIV/AIDS 

 

Categorias de análise  

Representação da realidade social estudada, partes de um todo, a construção de um espaço. 

 

Usuário 

Sujeito que busca o serviço de saúde SAE para 

consulta, exames, controle e/ou tratamento  

Profissional 

Sujeito trabalhador do serviço de saúde SAE 

que atende e/ou acompanha o usuário 

 

Espaço para o discurso dos sujeitos Espaço para o discurso dos sujeitos 

 

OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA 

 

Espaço no qual será examinada a relação dialógica da compreensão do significado do diálogo dos 

sujeitos, interpretando, discutindo e analisando as idéias e atos dos sujeitos 
Quadro 2 - Mapa das categorias de análise e discurso dos sujeitos usuários e profissionais com observação da 

pesquisadora analisando e discutindo as idéias e atos dos sujeitos. 
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ATENÇÃO AO USUÁRIO PARA O TRATAMENTO DO HIV/AIDS 

Significado do SAE 

Usuário Profissional 

Infelizmente o que me traz aqui é o problema 

do HIV; já fazia acompanhamento em 

Recife, hoje vim para consulta de rotina. 

Ontem foi a primeira vez que vim aqui, fui 

bem atendida, o que foi ótimo, a gente se 

sente afastada da sociedade, o bom 

atendimento facilita [...] espero ter apoio 

moral, ser bem tratada e que ele me passe 

confiança (Gata). 

 

Consulta, na verdade, saber mais, não 

especificamente sobre a doença; nós temos o 

vírus, eu e meu marido, queria saber mais 

como contrair outras doenças, mais 

esclarecimentos. Estou preocupada com 

alguns sintomas que venho sentindo [...]. O 

preconceito é muito grande, não superei 

ainda [...] ninguém sabe [...] (Ana). 

 

Fiz o teste HIV e vim receber o resultado, é a 

1ª vez que venho aqui. Me  sinto muito tensa, 

a gente fica apreensiva, em expectativa (Lili). 

 

Para consulta com Dr. e coleta de sangue 

para exame. Me sinto bem, espero que ele 

atenda bem, com tempo, que converse 

comigo e que o resultado de meus exames 

estejam bons (Marina). 

Fazer exame de sangue mudei de 

medicamento e isso gera dificuldade de 

adaptação, tenho hepatite B e C, o Dr. está 

procurando o melhor, como vim na 2ª feira 

ele me pediu exames [...]  não tenho 

problema em estar aqui com os profissionais, 

acho essencial a compreensão humana [...]. 

Aqui só quero fazer meu tratamento e 

melhorar, estou um pouco tonto, com 

vertigem e aguardando ser atendido pelo 

pessoal do laboratório, estou em jejum há 

muitas horas, a coletora está demorando 

(Alan Kardec). 

 

Consulta mensal, vim para receber os 

resultados dos exames, CD4 e Carga Viral. A 

expectativa é sempre de muita espera, que se 

torna demorado por uma questão estrutural. 

Tudo fica sufocante, muita gente, sensação 

Não sou completamente satisfeita, aqui deixa 

a desejar [...], gostava de atender criança [...], 

não há mais idealismo, tenho que aprender a 

pôr limites. Não tenho muita motivação, 

interesse, pois as pessoas desempenham as 

mesmas funções e o salário é o mesmo, não 

há gratificação, reconhecimento, 

investimento ao funcionário (Tec. enf. Naná). 

 

Gosto de trabalhar no SAE, já estou aqui há 

bastante tempo, o grande problema é o 

espaço, é péssimo, muito apertado [...]. Não 

há privacidade na triagem do usuário, ele fica 

exposto na frente dos outros [...]. Isso me 

preocupa [...] há individualismo (Tec. enf. 

Bia). 

 

Aqui faço aconselhamento, pré-teste, escala 

de serviço, distribuição de pessoal, relatório, 

vigilância e notificação, coordeno o Projeto 

Nascer. Me sinto satisfeita com o trabalho, 

mas em relação ao salário não (Enf. Rosa). 

 

Não há um atendimento sistemático do 

Serviço Social, não há um profissional 

disponível [...]. O trabalho social é 

fundamental, mas fica solto [...] (As. Soc. 

Sara). 

Faço atendimento ambulatorial no serviço 

com orientações  dietoterápica [...]. A própria 

medicação exige acompanhamento [...]. Não 

há um profissional fixo no SAE, o que seria 

muito bom para o paciente, criaria vínculo, 

haveria um maior envolvimento com o 

programa, mas isso é impossível porque o 

salário não compensaria, lá não tem plantão 

(Nut. Ali). 

 

Já foi melhor, já foi um serviço de boa 

qualidade. Lida-se com situações extremas, 

mas não há espaço para compartilhar. No 

início, existia mais coesão, se conversava 

mais, discutia-se, aconteciam reuniões 

administrativas, essa coesão foi perdida. É 

muito trabalho para pouca gente atender [...] 

(Psic. Carla). 
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de estreitamento muito grande e aqui não tem 

espaço para manter a privacidade [...] 

(Lauro). 

 

Pegar os exames e o atestado médico estou 

em benefício do “INPS”. Espero que dê tudo 

certo, só estou preocupado com as taxas, 

dependendo do resultado se estiver melhor 

não posso renovar o benefício. A minha 

família não sabe e não ajuda [...].  Depois 

que eu soube dessa doença, perdi a vontade 

de tudo. Tenho medo da discriminação. Saí 

da escola por causa disso (Wando). 

 

Vim me consultar, o Dr. me ajudou muito 

[...],  ele vai passar remédio [... ] como 

sempre o atendimento vai ser nas “carreiras”, 

ele atende rápido, tem muitos pacientes, 

antes quando tinha menos pacientes ele 

conversava muito com a gente, era melhor 

(Aline). 

 

Aqui sou consultada [...] estive muito mal, 

espero que as taxas estejam melhores, vivo 

com R$ 240,00, só dá pra alimentação [...], 

preciso melhorar [...] (Rosa). 

 

Consulta de rotina, sinto ansiedade. [...] é 

uma experiência terrível, porque a gente 

avalia a vida retrospectiva, são muitos 

“como” “como vou viver, será que vou 

morrer”, são fantasmas que acompanham a 

gente pelo resto da vida (Anjo Amado). 

Tenho satisfação no que faço, apesar de 

existirem inconvenientes no trabalho que 

causam muita frustração. Por exemplo,  

procedimentos solicitados e não atendidos. 

Gostaria que o atendimento fosse amplo, que 

englobasse não apenas o aspecto clínico, mas 

houvesse também apoio de ordem social [...] 

multidisciplinar, melhor fluxo do 

atendimento [...], melhoria na qualidade do 

serviço prestado [...] (Méd. Escorpião). 

 

No início era mais prazeroso, a demanda é 

muito grande, fica difícil, há sobrecarga e o 

atendimento fica comprometido [...], há 

desgaste de muita energia [...] (Méd. Paulo). 

 

Trabalhar com esses pacientes é um desafio 

[...]. Cada paciente é uma experiência nova e 

rica. Aqui a discriminação é grande, o 

abandono é evidente [...].  O paciente se 

sente discriminado, mas ele também se 

discrimina como um ser "doente" com 

prioridades quanto ao seu atendimento, como 

devendo receber mais, com mais direitos [...]. 

O próprio governo alimenta isso, prioriza 

tudo, principalmente os remédios, e remédio 

não é tudo. Não há uma política de ação que 

leve em conta a fome, a desinformação, o 

analfabetismo, a ignorância de não se saber 

dos direitos enquanto cidadão, a falta de 

saneamento básico, a prostituição que não é 

só a sexual, mas a prostituição da miséria 

humana (Méd. Moa) 

 

OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA 

          Ao consideramos a linguagem verbal como expressão da realidade cotidiana, os 

discursos expressos pelos usuários entrevistados demonstram os significados do serviço: o 

lugar da consulta, do tratamento e do confronto com a doença, da dor e do sofrimento pela 

contaminação, mas também é sentido como a possibilidade de conversar sobre ela, de obter 

mais informações, de construir perspectivas de melhora, de encontros. As alterações no 

quadro clínico, nas “taxas”, configuram-se como proposta de resgatar cuidados pessoais, o 

resgate da vida, mas por outro lado também os riscos não só de morte, mas de possibilidades 

de perda do benefício do INSS caso os resultados estejam melhores, ou seja, aumento do 

CD4 com redução da CV, aspectos que expressam vulnerabilidades socioeconômicas dos 

sujeitos dependentes de ajuda financeira. O atendimento ministrado por alguns profissionais 
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se evidencia como mal-estar, desconfiança, receios que não são confrontados. Há uma certa 

passividade dos sujeitos ante o serviço, não visto como o lugar de direito dos cuidados e da 

atenção, parece não saber ou desempenhar seu papel de cidadão com direitos e deveres ao 

interagir com o serviço, como se refere Traverso-Yépez e Morais (2004), os usuários deixam 

de acreditar em sua capacidade de transformar a realidade, se percebem destituídos de poder, 

e então depositam a responsabilidade nas mãos daqueles que acredita estar mais capacitado. 

           Estar nesse lugar representado pelo SAE é também vivenciar dilemas que implicam 

em ansiedades já marcadas desde a chegada, o espaço exclusivo da Aids, bem como 

curiosidades em saber se todos ali presentes na sala de espera estão doentes. Pensamentos 

fluem... Como se contaminaram? Como vivem? Como lidam com a doença? Se haverá o 

reconhecimento de si, e o que vão pensar a esse respeito, o que vão fazer? Burburinhos não 

significados, vozes não ouvidas, momentos que poderiam ser trabalhados em grupo como 

possibilidade de reconstrução do adoecimento, entendimento e troca de experiências. 

Possibilidades de reconhecer-se e ao mesmo tempo assumir-se, objetivo e subjetivo, num 

exercício dinâmico de nutrição de sensibilidade e de imaginação. Um desfio na articulação 

da produção do trabalho vivo em ato na saúde diante dos avanços tecnológicos, nos quais se 

vive tensões como sujeitos da ação a cada dia, e, como sujeitos desejantes, a possibilidade de 

produzir significados a cada situação, buscando brechas que permitam a produção do prazer 

e desejo pela vida, voltadas para a construção da cidadania. 

           Abordam o segredo da doença no contexto social e familiar, fato por si só gerador de 

ansiedade, uma vez que conviver com uma doença socialmente impregnada por estigma e 

preconceito, têm implicações de proteção, o que muitas vezes leva ao seu afastamento. 

Helman (2003) aborda essa questão ao se referir sobre as metáforas das doenças 

estigmatizadoras, como estando geralmente associadas a simbolizações que afetam as 

pessoas contaminadas, influenciando a percepção da doença, refletindo em seu 

comportamento social no dia-a-dia pelos preconceitos e receios. Fato que requer ser cuidado, 

observado e refletido junto com o usuário, considerando sua construção e contexto sócio-

cultural. A discriminação é vivenciada como uma construção muito presente na vida desses 

sujeitos que introjetam o preconceito, bem como os sentimentos de exclusão e abandono. 

Não revelar o diagnóstico, e manter-se em segredo e em silencio é uma forma de se proteger 

da crítica social, pois há incômodos, sentimentos de culpa e medo que ainda são gerados 

pelos reflexos da Aids como sinônimo de exclusão social. Esses dados vão de encontro com 

estudos realizados (SOUSA; KANTORSKI; BIELEMANN, 2004; SOUZA, 1997), 
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enfatizando a importância de se trabalhar com a família desses sujeitos nos serviços de saúde, 

compreendendo-a em sua unicidade no enfrentamento dos significados da doença, criando 

relações de integração com o portador, amenizando conflitos e sofrimentos, o que requer 

ação conjunta com os profissionais envolvidos. Não podemos deixar de refletir a família 

como uma unidade básica de cuidado, ela é referência no desenvolvimento humano, sendo 

essencial sua participação no processo do adoecimento, pois se configura no processo 

interativo de seus membros, com valores e crenças que geram influências nas posturas e 

comportamentos. Estudo realizado por Santos (2005) enfocando o trabalho do Serviço Social 

com o HIV/Aids, também apontam o estigma como fator presente no convívio dos sujeitos, o 

que necessita de atenção para ser trabalhado no enfrentamento da doença. Assim quando o 

usuário considera o SAE como o lugar da fala e da escuta, reflete-o também como 

possibilidades de confronto com o adoecimento, investimento no tratamento e reconstrução 

do sentido da vida.  

Para os profissionais, o SAE representa hoje o lugar onde trabalhar é vivenciar faltas 

de melhores condições de trabalho, de material adequado, melhores salários, insatisfações 

gerando descrédito nas mudanças, há sobrecarga de trabalho no que se refere a acentuada 

demanda de usuários para o atendimento, além de vivenciarem ausência e falta de 

coordenação e integração de equipe. Percebe-se, por outro lado, interesse em melhorar as 

condições de trabalho através da possibilidade da integração da equipe para discussão das 

dificuldades e suporte às necessidades. Parece existir uma acomodação por parte dos 

profissionais, ou subjetivação, enquanto um modo predominante de como os trabalhadores 

relacionam-se com o sistema político pelo qual são regidos, verdades que atravessa o dia-a-

dia de seu trabalho, sejam os discursos dominantes das exigências e comprometimentos com 

o serviço, seja o como cada um vivencia essa relação na sua trajetória particular. 

(RAMMINGER; NARDI, 2008). Enquanto sujeitos de deveres e responsabilidades para com 

o usuário, relatam à tentativa de uma prática coerente, porém a falta de discussão dos 

problemas em equipe parece conformar uma adaptação sem construção de sentidos. Ao 

considerarmos o significado do SAE para o usuário como o lugar do cuidado com a vida, do 

tratar a saúde, conversar e se informar, esses parecem contraditórios ao confrontarmos seu 

significado para o profissional como sendo o lugar das faltas, insatisfações, dos pacientes 

difíceis, das situações complicadas. São significados contraditórios uma vez que voltar-se 

para o usuário é vê-lo como sujeito social, cidadão de direitos com suas expectativas e 

ansiedades que devem ser acolhidas, bem como o seu tratamento e sua adesão. Ao 
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verificarmos relatos do usuário que destaca a compreensão humana como essencial, e ao 

mesmo tempo, temos outro mostrando que essa compreensão não está sendo percebida pelos 

profissionais quando refere ao jejum de muitas horas para a coleta de sangue e a demora 

dessa coleta, podemos interpretá-lo como um descuido com a atenção e o acolhimento às 

necessidades dos sujeitos no serviço.  

O SAE como um lugar de contínua comunicação e interação social está repleto de 

objetivação para as ações do cuidado, mas também é envolvido por intenções subjetivas de 

seus componentes na prática da produção desse cuidado, sinalizando diversas intenções, 

desejos, ações, seja através de sinais verbais ou não-verbais dos sujeitos, dos acontecimentos 

coletivos, das memórias compartilhadas, dos sentidos e significados que vão sendo 

construídos. (BEGER; LUCKMAN, 2002). Este fato é claramente percebido nos discursos 

que abordam o atendimento rápido dos médicos, não correspondendo às expectativas dos 

sujeitos, pela grande demanda de pacientes agendados no serviço, o que configura na 

impossibilidade de diálogos, de esclarecimentos, de escuta, comprometendo o atendimento 

que de acordo com os mesmos era mais prazeroso antes do aumento dessa demanda, um 

aspecto que gera desgaste de muita energia.  

            Refletimos de acordo com a literatura estudada, que as políticas implementadas pelo 

Estado brasileiro ainda se configuram fragmentadas com distribuição desigual de bens e 

serviços, refletindo em produtividades que influenciam nos processos de atenção à saúde, 

acentuando carências que comprometem a qualidade e eficácia dos serviços. A resposta 

social aos problemas relacionados aos cuidados com a saúde da população, trabalhadores e 

usuários dos serviços, vem sendo relegada a um segundo plano, uma vez que ocupa um lugar 

onde não circulam mercadorias ou bens, mas deveria gerar a produção do cuidado. O que se 

verifica é que as interações ativas com o Estado, o mercado, o modo de produção capitalista, 

vêm imprimindo alterações nos processos de trabalho e no perfil dos trabalhadores, 

influenciando a assistência. Somando-se a isso a dimensão técnica baseada nos 

especialismos, ações e organizações burocráticas, desigualdade de acesso aos serviços, 

indiferença aos pleitos dos sujeitos, realidades sociais descontextualizadas, reducionismos 

dos processos e precarização das condições de trabalho, além de pouca valorização dos 

profissionais, bem como a falta de enfoque na gestão participativa. Aspectos que elevam o 

desinteresse, a desmotivação e, em conseqüência, a desresponsabilização com o trabalho, 

com a equipe e com o próprio usuário, o que vem comprometendo o cuidado com a saúde e a 

qualidade de vida. Aplicam-se modelos repetitivos de intervenções curativistas, fragmentos 
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de processos, partes descontextualizada do todo, organização verticalizada e corporativa do 

trabalho, com atuação parcelar, gerando multiplicidade de relações efêmeras, procedimentos 

específicos e individualizados, sem considerar as reais necessidades dos sujeitos.  

            Diante esse contexto, podemos pensar o SAE como o lugar das necessidades dos 

sujeitos para além do serviço, para isso é fundamental atentar para suas condições de saúde 

considerando seu ponto de vista seja ele individual ou coletivo, interior ou exterior, 

rompendo com dicotomias que marcaram a atenção em saúde, podendo considerar 

subjetividades não subjetivantes. Geralmente os serviços de saúde estão subordinados às 

organizações do sistema político brasileiro, tecnológico, normatizado e limitado 

estruturalmente, ou seja, é imprescindível refletir as buscas de saúde para além do processo 

saúde/doença, mediada por interesses e significados dos próprios atores sociais. Importante 

incluir outros participantes que o integre como um espaço de vida, de encontros, de 

construção, uma vez que os sujeitos têm necessidades, que vão além das doze horas de 

atendimento como o vigente no SAE. Não é só tomar e engolir o remédio, mas tomar e gerir 

a vida, reconstruindo a existência e seu sentido, múltiplas formas do cuidar. Um processo que 

é construído de união de fatos, experiências, presença de atores que investem, lutam e 

constrói a realidade das necessidades, um projeto humano para melhor qualidade, como se 

refere Minayo (1991). 

Quadro 3 - Mapa da categoria “Significado do SAE” 

 

 

ATENÇÃO AO USUÁRIO PARA O TRATAMENTO DO HIV/AIDS 

Percepção do atendimento 

Usuário Profissional 

[...] houve muita atenção [...], ele conversou 

muito comigo, passou uma energia positiva, 

ele tenta reanimar a gente, dá força, diz 

diretamente as coisas demonstrando 

compreensão e delicadeza, ele esclarece diz 

como tomar a medicação (Alex). 

 

Foi bom, o resultado deu certo, e foi ótimo, 

ele está com tempo hoje, nem sempre é 

assim, ele é educado, paciente, quando estou 

com dificuldades ele me entende e ajuda, 

conversamos muito (Marina). 

 

Hoje a pessoa que me atendeu foi ótima, os 

outros nem olham [...]. Desarrumei-me no 

começo por causa do estigma, mas enfrentei. 

Aqui falta uma integração com os usuários 

Hoje é carente em todos os aspectos há falta 

de profissional, medicação [...]. Procuro 

manter uma boa relação com os usuários [...] 

analisando se é a primeira vez que vem, 

reconhecer suas fantasias e medos. [...] 

nenhuma das atendentes recebeu treinamento 

para atender esses usuários [...].  Quando ele 

chega passa primeiro por nós para 

esclarecimentos, orientações e 

encaminhamentos por isso têm que ser 

responsável (Tec. enf. Piu Piu). 

 

O atendimento hoje deixa a desejar. A 

prevenção não tem o enfoque que deveria ter. 

O atendimento poderia ser melhor se 

houvesse primeiro um controle do paciente 

com consultas periódicas, no mínimo duas 
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[...]. É preciso quebrar o gelo pelo menos 

uma vez por semana com alguma atividade 

[...]. Aqui faltam mais profissionais [...], isso 

interfere no atendimento, eles não têm tempo 

de conversar com a gente [...], o serviço 

social deixa a desejar (Moreno). 
 

Fiquei frustrado porque o médico não veio, 

mas ao conversar com a atendente me senti 

melhor, ela tinha pedido para eu aguardar, e 

agora que me atendeu, ela conversou comigo, 

só mostrou o exame para outro médico que 

disse para eu ficar tranqüilo até eu falar com 

o meu médico, ela conseguiu me remarcar 

para a próxima semana, me encaixou
18

[...] 

(Josa). 
 

Não posso dizer que foi bom ou ruim porque 

o meu médico é outro e gosto muito dele; 

fiquei espantado por ser outra agora e acho 

que decepcionado, afinal ele já me conhece, 

me acompanha [...]. A médica examinou, 

disse que era só gripe, a consulta deve ter 

durado 3 minutos, o outro médico atende por 

mais tempo. Não sei o nome dela, sei que ela 

nem me olhou no olho, mas apesar do 

curtíssimo tempo ela me deu as informações 

que eu estava precisando que era o resultado 

do CD4 e CV (Abacaxi).  
 

[...] ele é bem mais atencioso, mas dessa vez 

foi menos palavras do que eu queria ouvir, 

queria que explicasse os exames e sobre a 

minha dor de barriga, mas não foi legal. A 

conversa foi rápida, acho que ele estava com 

pressa, também ele atendeu 15 pessoas ou 16 

eu acho, penso que ele vai pedir outra CV e 

CD4 (Pooh). 

 

[...] ela atende com calma. Disse que sinto 

dor nos ossos e tonturas, ela me examinou, 

passou remédio para a dor [...]. Fiquei 

preocupado, a CV está alta, e brevemente 

vou ter que tomar remédio [...]. Ela orientou 

[...]. Tenho medo de cair em hospital 

(Wando). 

 

Estou super feliz, a minha CV está ótima 

[...].  Converso muito com minha médica e 

vezes por ano para se ter uma avaliação 

(Dent. Mogli). 

 

[...]. Gostaria de ter mais tempo para poder 

conversar com eles, mas infelizmente não há 

condições financeiras para isso, tenho que 

me virar para ter um rendimento que me faz 

correr de um lugar a outro, se eu pudesse me 

dedicaria com exclusividade (Méd. Joana). 

 

[...] O atendimento poderia ser com mais 

profissionais à disposição para assistir o 

paciente na hora de dar um resultado 

positivo, por exemplo. Ele fica sem suporte 

na pior hora, recebe o resultado, mas quando 

ele sai do consultório, só Deus e a gente 

sabe. como ele está; temos que dar um 

suporte que não temos experiência [...] e nem 

outro profissional disponível (Tec. enf. 

Maria). 

 

Hoje o atendimento é precário no SS, 

existem dificuldades com relação a alguns 

procedimentos solicitados, exames, 

diagnósticos [...]. A quebra nesse fluxo 

prejudica o atendimento (As. Soc. Sara).  

 

Acho o atendimento muito bom, mas nem 

sempre o usuário vem no dia aprazado e 

temos que alinhavar pela necessidade deles. 

[...] eles acham que é uma obrigação ser 

atendido aqui por ser um centro de 

referência, não cumprem muito a agenda do 

atendimento ambulatorial (Nut. Ali). 

 

Poderia ser melhor se houvesse uma estrutura 

mais adequada, com mais respeito ao 

paciente [...]. Geralmente, os pacientes que 

vêm, estão precisando muito [...]. Não se faz 

propriamente uma psicoterapia, mas uma 

“psicoterapia breve” (Psic. Carla). 

 

O atendimento é deficiente, demanda grande; 

poucos profissionais, comprometendo o 

acompanhamento. Não há um trabalho de 

equipe. As decisões são tomadas através de 

posturas individuais [...] falta aqui mais 

efetividade das ações de cuidado com o 

                                                 
18

 Inserir o nome do paciente entre outros já agendados para consulta 
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sempre é muito bom em todos os sentidos, 

não tenho dúvidas, não há pressa, pediu para 

as atendentes me orientarem para eu fazer 

um exame que não tinha aqui, me 

acompanhou, teve tempo para mim (Anjo 

Amado).  

 

O resultado foi negativo [...]. A profissional 

que me atendeu é enfermeira, achei-a ótima, 

me admirei com o atendimento e as 

explicações foram ótimas, me esclarecendo e 

me fez voltar no tempo (Jesus). 
 

O atendimento que recebi dos profissionais 

da farmácia foi bom, eles me passam o 

remédio que o médico indica e orientam 

como devo tomar e os cuidados que devo ter, 

apesar de não conhecê-los, percebi que 

atendem bem, as informações são passadas 

de forma clara (Lua). 

 

Foi bom, me sinto aliviada com o resultado 

negativo [...]. A médica foi direta, deu o 

resultado e as informações que já constavam 

no prontuário e orientou-me para que meu 

parceiro fizesse o exame [...]. Suponho que 

se o resultado fosse positivo, eu ia ficar 

arrasada, porque ela é bem diretiva, não sei 

se seria delicada ao dar-me resultado positivo 

(Lili). 
 

[...] hoje para dizer a verdade não foi como 

eu gostaria, porque havia uns doutores lá 

[residentes e doutorandos], e uma doutora 

que não deixou ele falar direito, estava muito 

tumultuado, eu me senti mal com tanta gente. 

Faltam salas, um local que se possa atender 

com mais privacidade (Zinha). 
 

Hoje foi ótimo ele conversou bastante, tinha 

poucos pacientes, muitos faltaram, 

conversamos bem melhor, perguntou como 

eu estava, se estava tomando o remédio, 

como estava minha mãe, foi uma conversa 

boa (Aline). 
 

Foi uma consulta tranqüila, ele disse que 

minhas taxas estão boas [...]. O organismo 

está reagindo bem, não tive perda de peso,  

passou novos exames e pediu para retornar 

daqui a quatro meses. Isso eu acho ruim, 

demora muito o retorno de uma consulta para 

usuário e também com os profissionais (Méd. 

Paulo). 

 

O atendimento [...] de minha parte é 

completo [...], não faço uma consulta corrida, 

dou atenção ao paciente. Aqui teria tudo para 

ser um serviço de ponta, pois os profissionais 

são bons, têm conhecimento técnico, mas 

sinto falta de discutirmos, trocarmos 

informações com outros profissionais, termos 

supervisão, afinal somos seres humanos 

sujeitos a falhas. Há trocas que possibilitam 

continuar, fazer acontecer vínculos, gosto de 

estar com eles (Méd. Borboleta). 

 

[...] O atendimento é ruim do ponto de vista 

do trabalho, a estrutura é péssima [...]. O 

usuário chega assustado ante o diagnóstico e  

vai desde o desmoronamento até a 

reestruturação; precisamos trabalhar suas 

angústias e ansiedades, bem como o 

esclarecimento das dúvidas, dar informações, 

mas para isso é preciso a escuta. Preocupo-

me com nossa medicina de hoje que não 

ouve mais realmente o paciente, o exame que 

funcionava como um meio de proximidade 

através do toque, da ausculta, isso não é feito 

mais, é tudo rápido. Não há uma postura de 

cuidado com o outro, falta humanização, 

resolutividade ao seu problema, um 

compartilhar respeitando aquilo que ele vem 

buscar e que somos responsáveis enquanto 

profissional, somos contratados e pagos para 

isso. Nosso serviço público está ficando 

mercantilizado, comercializado, é só 

tratamento medicamentoso. Uma 

fragmentação onde cada um faz sua parte e o 

paciente é quem sai perdendo, não se vê a 

complexidade de sua vida, de seu contexto 

seja ele social, cultural ou emocional. A 

doença não é só física, tem que se observar 

esse todo. [...] eu coloco uma barreira muito 

estreita entre mim e eles, tenho por hábito 

tocar o paciente, falo com ele, me aproximo. 

Eu realmente o examino em todas as 

consultas, que geralmente são demoradas, 

pois quero que ele se sinta à vontade [...] 

(Méd. Moa). 

 

[...] não se atende o usuário como um todo. O 
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outra (Peixoto). 
 

O atendimento foi rápido e confiante, ele fez 

a parte dele, agora eu vou correr atrás [...].  

Passou os exames que tenho que fazer [...]. 

Eu estava de baixo astral, na maior 

expectativa, já tinha sido atendida por uns 

quatro médicos e nada resolvia. A gente vai 

em um pronto-socorro e nada resolve [...]. A 

conversa pode ter sido rápida, mas me trouxe 

muito alívio (Drika). 

 

ideal é que pudéssemos atender em grupo, 

abrangeríamos mais usuários com discussão 

que seria enriquecedora. O contato aqui é 

pela janela, por onde o usuário recebe a 

medicação, [...] se ele não está aderindo [...] 

é encaminhado para orientação e aí se 

conversa sobre as dificuldades que ele está 

enfrentando (Farm. Tânia). 

 

Vejo como razoável, não há uma boa 

estrutura e não vejo ações de humanização 

no serviço. A melhora do atendimento 

implica em se dar um mínimo de infra-

estrutura com humanização, possibilitando 

reuniões, estudos de casos, discussão de 

aspectos sociais que são muitos e interferem 

no nosso atendimento e apoio psicológico. 

Procuro sempre conversar com o paciente, 

esclarecer suas dúvidas, procuro atendê-lo 

bem numa relação de confiança (Méd. Era). 

 

OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA 

           O atendimento de modo geral é referido pelos entrevistados como a possibilidade de 

conversar e o atendimento médico é o que gera significativo nível de ansiedade, uma vez que 

está relacionado ao controle da doença, ao tratamento, ao resultado dos exames. Portanto, é 

muito confortante quando o médico tem tempo livre para atender, momentos que reportam 

aos esclarecimentos, aos estímulos, ao conforto, encontro de sujeitos sociais que na 

problematização da doença, da dor, do sofrimento e dificuldades do usuário, evidencia-se o 

exercício da atenção profissional diante do seu falar, pronunciamentos e revelações da 

relação dialógica interativa (FREIRE, 1980), possibilidades da “interseção partilhada”. 

(MERHY, 2002, p.57). Esse “tempo livre” na percepção do usuário é dificultado pela grande 

demanda de atendimentos, sendo estendido só quando faltam pacientes, por outro lado, 

reforçam também que o médico freqüentemente chega atrasado. Fato que é evidenciado nos 

discursos dos profissionais ao comentarem que gostariam de ter mais tempo para atender, 

mas que as condições financeiras não permitem, pois há a necessidade de buscarem outras 

fontes de renda em outros lugares. Pesquisas (MACHADO, 1996, 1997) mostram que mais 

de 80% dos médicos têm em média três atividades profissionais, e que 19% têm quatro ou 

mais, gerando a busca por múltiplos vínculos empregatícios. Porém, verifica-se que há 

atitudes diferenciadas entre os mesmos, pois alguns se referem à realização de atendimento 

com atenção às necessidades do paciente, refletem ainda que falta humanização e 

resolutividade dos problemas desses sujeitos, bem como compartilhar suas necessidades com 
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responsabilidade diante dos que buscam o serviço. 

           Queixa comum dos usuários é a presença de residentes e doutorandos de medicina 

como pessoas estranhas que interferem no atendimento no momento da consulta, limitando-o 

em sua forma de se expor, de conversar e segredar com o médico, levando à insatisfação pela 

falta de privacidade, há uma sensação de invasão por não serem informados ou consultados. 

Aspectos que interferem no atendimento, momentos de perda da escuta e do diálogo por 

parte do profissional no encontro com o usuário, em seu processo de expressão de queixas, 

de necessidades, da assimilação das realidades vividas.  Podemos considerar aqui o descuido 

com a autonomia do usuário, que pode ser conseqüência de falhas na comunicação e 

conversação na consulta ou no ambiente interativo, a desconsideração de valores distintos no 

contexto da relação médico-paciente. (ALMEIDA, 1999). O sujeito evidencia-se como 

conseqüência desse poder, emerge como objeto do saber e da prática médica clínica que 

busca sua formação em uma prática individualizante, desconsiderando-o em sua 

subjetividade. Assim, o SAE embora seja o lugar do tratamento, é também o lugar da 

formação. (FOUCAULT, 2007). Um exemplo é o discurso do que aconteceu com o 

entrevistado “Abacaxi” que ao escolher o nome deixa claro o desagrado pela situação 

constrangedora de ser encaminhado a outro profissional sem ser informado.  

           A medicalização, os resultados e as solicitações de exames são a essência do 

atendimento, refletindo o modelo curativista, enfocando a doença e o doente (MENDES 

1985), centrado na terapêutica, na regulação do corpo. (FOUCAULT, 2007). O foco é a 

adesão antes mesmo da percepção de necessidades outras do usuário. Uma racionalidade que 

leva o profissional a focar na doença e não no doente, fazendo com que o olhar e a escuta 

fiquem limitados à percepção das queixas e dos sintomas, relegando, em prol dos limites 

disciplinares, as singularidades do sujeito adoecido. Estudo (SILVA, 2006b) realizado com  

mães de crianças e adolescentes com Aids nesse mesmo serviço, revelam que elas se sentem 

satisfeitas com o atendimento, porém referem dificuldades dos profissionais em ter um olhar 

mais ampliado para além da Aids ou das patologias, evidenciando a ênfase no medicamento e 

ausência de uma escuta ampliada. 

           Conhecimentos técnicos descontextualizados da realidade, das necessidades, do senso 

comum, paralelismos do saber-poder das práticas na realidade cotidiana em saúde, sem a 

perspectiva de construção de entendimento a partir do usuário, padrões habituais comuns na 

produção em saúde: profissionais orientando diretivamente e usuários seguindo sem 

questionamentos. Como aborda Marta (2008), apesar da representação da Aids englobar as 
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vulnerabilidades sociais, as limitações dos profissionais se evidenciam na clínica 

contemporânea, a medicina social está descomprometida da contemplação da atenção às 

populações mais expostas às doenças. As propostas de saúde coletiva voltadas a englobar 

aspectos para além dos exclusivamente biomédicos, não se concretizam na busca de 

compreensão, entendimento e comprometimento, assegurando os direitos individuais e o 

respeito à autonomia. Recomendações técnicas vem sendo absorvidas cognitivamente, porém 

as dificuldades em seguí-las são sentidas e justificadas muitas vezes por efeitos colaterais 

inexplicáveis, esquecimentos dos horários para a tomada da medicação, fato que pode estar 

fundamentado na falta de convergência entre o discurso técnico e a assimilação do seu 

contexto pelo usuário seja no comportamento habitual e no reflexivo, no agir cotidiano. 

(ALVES; RABELO, 1998). 

           A demora na chegada do profissional médico é referida também pelas atendentes 

(técnicas de enfermagem), o que leva a um atendimento às pressas e rotineiro, sem satisfazer 

as necessidades essenciais dos usuários gerando ansiedades pessoais e necessidade de 

complementação de informações que são buscadas com as técnicas. Um aspecto 

comprometedor é a queixa das técnicas pela falta de treinamento para atender a essa clientela 

específica, o que vem causando ansiedade pelos desdobramentos para assimilar os contextos 

sociais dos usuários, uma vez que referem conhecer a história de cada um, seja pela 

curiosidade ou pela tentativa de ajuda, que ocasiona momentos de stress. Quando o 

profissional sugere que o ideal seria o atendimento em grupo, refere-se à abrangência para a 

discussão enriquecedora com os usuários, uma forma compartilhada de gerar acolhimento às 

suas demandas, pois ele percebe, entende e verifica as falhas, propõe alternativas que não são 

consideradas, provavelmente pela falta de trabalho de equipe, pela não discussão dos 

processos de trabalho ou mesmo das necessidades, queixas e casos clínicos. Em sua lógica 

individualista, vai se deparando com diferentes situações as quais nem sempre encontram 

resolutividade, se posicionando cada vez mais no centro de seu próprio mundo, se fechando 

num egocentrismo no qual o outro vai se tornando dessemelhante e secundário. (MORIN, 

2002).  

           A requisição do trabalho em equipe não só com os usuários, mas com os profissionais 

envolvidos seria uma forma de subsidiar os profissionais sobre a racionalidade da atenção e 

do cuidado, principalmente do médico, que é tão cobrado para a escuta, possibilitando o 

entendimento no momento do encontro, de forma mais eficaz, pois todos sofrem com os 

desentendimentos e dificuldades. Seria uma forma de qualificação da escuta ampliada dos 
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profissionais no momento do encontro vivencial da clínica. Peculiaridades que os 

entrevistados trazem pelo atendimento deficiente devido à grande demanda e poucos 

profissionais que respondem pelo serviço, comprometendo o acompanhamento. Perspectiva 

de uma saúde pública precária e mercantilista, sem investimento na prevenção que possibilite 

melhorias, além das questões sociais observadas como o alto índice de desemprego dos 

usuários, gerando inclusive a não adesão como forma de manutenção para o recebimento de 

benefícios do INSS. Aspectos da falta de prioridades dos governos para a questão social que 

sempre funcionou de forma setorizada, fragmentada e emergencial, devido a planejamentos 

inadequados, sem objetividade ou efetividade, resultando na não execução pelo Estado de 

programas sociais coerentes. A ênfase sempre foi mais para as políticas econômicas, 

tornando descontínua e inexpressiva a consolidação das políticas sociais implantadas. Assim 

o que é direito dos sujeitos sociais é transformado em assistencialismo e de forma precária e 

excludente dos mais carentes. (AUGUSTO, 1989; BRUNHOFF, 1991; MELLO, 2007).   

Quadro 4 - Mapa da categoria “Percepção do atendimento” 

 

 

ATENÇÃO AO USUÁRIO PARA O TRATAMENTO DO HIV/AIDS 

Processo de interação e comunicação 

Usuário Profissional 

[...] ela explicou bem as coisas, eu entendi, e 

também escreveu tudo direitinho no papel da 

receita. [...]. Dou o maior valor à 

compreensão, é importante que nos entendam 

e que possamos acreditar no profissional 

(Marci). 

 

O relacionamento é aberto [...]; sou atendida 

pelo mesmo médico; [...] sinto-me à vontade 

em me colocar. [...] sempre recebo as 

informações que preciso. [...] observo sua 

maneira de tratar, a gentileza. Valorizo como 

ele fala, me sinto bem em ser ouvida 

(Celena). 

    

[...] há oportunidades para atenção, para um 

desabafo, afinal quem sente os efeitos de um 

tratamento tem que falar, mas nem sempre a 

gente é suprida de todas as informações. 

Observo sempre quem me atende, gosto de 

falar olhando para o outro, pois só assim 

sinto realmente se o que está sendo dito é 

verdadeiro, valorizo a orientação que o 

profissional dá, a maneira de como ele fala, 

[...] valorizo a comunicação verbal (Tatá). 

[...] Acontece quando se tem cumplicidade 

na relação. Quando a relação é boa, as coisas 

funcionam bem, é possível socializar tudo. 

Há divisão de tarefas, há ajuda. É quando se 

deixa mais claro os objetivos, quando pela 

expressão do usuário a gente percebe se há 

entendimento ou não. Expressão do olhar 

(Tec. enf. Naná). 

 

[...] É o profissional estar atento. Ter tempo 

para o usuário. Uma forma de vínculo (Tec. 

enf. Bia). 

 

Geralmente quando sou chamado para 

avaliar, os casos são graves, o contato com o 

paciente é muito curto e as notícias nem 

sempre são boas; não me sinto muito bem 

com isso porque quando se interage, deve-se 

ter empatia e isso depende da forma como 

estamos em presença um do outro. [...] A 

atenção, a interação implica na formação de 

um vínculo. [...] envolve a comunicação 

verbal, não verbal, um sorriso, um aceno. 

Com o usuário nem sempre é possível [...] 

(Méd. Jo). 
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Eles se preocupam quando não estamos bem, 

perguntam, conversam, mas o que falta aqui 

é tempo e diálogo [...] quando preciso de 

apoio mais pessoal falo com a psicóloga e ela 

me atende na hora, ela acompanha minha 

filha, me dá todas as informações que 

preciso.  Fico olhando a maneira dele falar, 

de explicar para eu entender, ele é muito 

detalhista e expressa preocupação comigo, 

valorizo a compreensão, o respeito à 

privacidade (Marina). 

 

[...] recebi atenção, ele é um médico bom, 

atende bem, parece eficiente, vai para 

congressos. [...] é difícil ter comunicação 

com o médico. [...] quando a gente é tímida o 

médico deveria conversar mais, freqüento há 

um ano e vim a saber  o que é CD4 e CV 

agora. Eu observo o profissional, se ele não 

olha pra mim eu não volto mais [...] a 

segurança está no olhar, na expressão, [...] se 

ele passou uma medicação tem que me ver 

para não errar, tem que sentir [...] olhar no 

olho, ouvir o paciente, ter segurança no que 

faz e principalmente no que ele diz, sua 

forma de expressar, o conhecimento que 

transmite (Pooh). 

 

Acho ruim, o médico demora muito a chegar 

[...] e aqui não há espaço para fazer nada, a 

gente fica só, não tem como conversar, falar 

dos problemas. A consulta é só o básico [..]. 

E na verdade sempre falta alguma coisa que a 

gente tem dúvida, mas como é tudo corrido 

não dá tempo pra perguntar. Eu observo, 

olho para o profissional, olhando para ele pra 

ver se ele está atento na gente, assim a gente 

sente firmeza [...]. O que mais valorizo é a 

capacidade [...] de examinar [...] que saiba o 

que está falando, diagnosticando. Estar com 

essa doença exige atenção e respeito do 

profissional (Abacaxi).  

 

[...] o pouco tempo que aqui estive o 

atendimento foi bom, pois já me senti à 

vontade aqui. [...]  notei que ela deixa a gente 

à vontade. O que mais valorizo é o fato do 

profissional ser amigo do paciente, junto vem 

a transmissão da confiança (Gata). 

 

[...] sinto que houve inter-relação quando o 

usuário volta [...] são receptivos, [...] nunca 

ele questiona, a conversa é restrita ao 

tratamento. Normalmente ele não tem 

dificuldade de compreensão, tem dificuldade 

de pôr em prática o que converso com eles. 

Procuro clarificar as informações, caso não 

compreenda, escrevo (Dent. Mogli). 

 

Quando a gente vê a relação amigável, com 

credibilidade e confiança. [...] isso é 

importante, facilita a relação para a cobrança, 

a orientação com o usuário no momento do 

atendimento [...] (Méd. Rose). 

 

[...] quando você tem uma resposta do 

próprio cliente, quando você acolhe há sinais 

[...] ele demonstra mais do que fala. É uma 

demonstração [...] um sorriso [...] querer ficar 

[...] sentir-se aliviado, seguro. Empatia pelo 

olhar, pelos olhos. [...] sintonia (Méd. Joana). 

 

O profissional pode ser bom tecnicamente, 

mas se não atende as necessidades dele, se 

não houver interação, ele troca, não basta a 

relação interpessoal, tem que haver interação, 

escuta [...] credibilidade. [...] cada um têm as 

suas necessidades, tem aquele que só quer 

que a gente pegue na mão, têm outros que 

querem que a gente converse, tem aquele que 

só quer um tempinho para chorar e que a 

gente não fale nada. Isso é assim com a gente 

também [...] (Enfer. Rosa) 

 

Acho que no atendimento é fundamental 

sentar para ouvi-lo [...] No ato da conversa 

começa a interação. A comunicação é a base 

do crescimento, só que aqui na instituição 

isso se torna cada vez mais difícil, não vem 

acontecendo mais a integração, há 

descompassos, não há mais reuniões entre os 

setores. A comunicação é um diálogo, o 

contato como o usuário, o primeiro passo é 

ouvi-lo, [...] a confiança em busca de uma 

solução (As. Soc. Sara). 

 

[...] Eu tenho obrigação de atender o usuário, 

não só ver, olhar e sair, eu ouço o que eles 

precisam.  Não é só medicação, comida. 

Acho que quanto mais amigo, menos 
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[...] os funcionários se preocupam e dão 

atenção [...]. Quando você observa ou 

pergunta, no olhar a gente percebe muito 

mais do que nas palavras [...]. O que me dá 

mais credibilidade do profissional é o valor 

da atenção que ele dá, recíproca, mútua, é 

fundamental. Sinto-me mais à vontade de 

conversar com meu médico do que com 

minha família (Lauro). 

 

Minha médica se preocupa comigo [...], ela 

me recebe muito bem. [...] procuro sempre 

resolver meus problemas, [...] não há 

interesse pelas questões sociais ou 

emocionais [...]. Observo e presto atenção ao 

que o profissional diz, às vezes ele usa um 

vocabulário que não entendo, [...] vejo as 

palavras simples e as elaboradas para ver se 

eu entendo o que ele quer me passar, dou 

valor a humanidade porque tem que ser 

compreensivo, esse profissional tem que ser 

caridoso (Domini). 

 

[...] Seria bom que pudessem ter tempo para 

também saber como nos sentimos.  [...] Às 

vezes as pessoas não param para realmente 

escutar o que o outro tem pra falar (Anjo 

Amado). 

 

[...] É bom ser bem tratado, ser cuidado com 

exclusividade, não expor a gente aos outros, 

por exemplo, quando tem outros médicos que 

ficam para estudar o nosso caso na frente da 

gente isso é uma falha do profissional, aí ele 

não valoriza a gente (Jesus). 

 

[...] do serviço público a gente não pode 

esperar muita coisa, tem sempre aqueles que 

nem olham para sua cara para falar com 

você, discriminam porque você não pode 

pagar particular e tem que se contentar com 

qualquer coisa (Margarida). 

 

Não tive muita atenção como eu gostaria, 

mas há atenção. Sou uma pessoa muito 

liberada, tenho facilidade em falar de minhas 

coisas, falo com qualquer um que me escute, 

então acabo cavando atenção. Hoje não 

faltou nada, mas se faltasse eu ia atrás. 

Observo se houve um contato bem afetivo, o 

barreiras, maior a compreensão. [...] Dentro 

das limitações, procuro atender bem, vejo 

isso como uma interação. É a compreensão 

da necessidade do outro. [...] Uma 

comunicação que acontece mais de forma 

verbal, através da fala, do diálogo (Nut. Ali). 

 

Inicialmente, o paciente cria um vínculo com 

a instituição. A instituição é intermediária. 

Há necessidade de distinguir o que é 

problema psicológico do que é resultado da 

interação dele com a instituição. [...] Há 

interação do profissional com o usuário 

quando o atendimento funciona no retorno, o 

paciente vai se abrindo e se colocando. [...] A 

comunicação interpessoal vem a partir do 

vínculo. Se não se conseguir o vínculo, não 

se vai a lugar nenhum. Depende também da 

disposição interna do paciente. Procuro 

recebê-lo com prazer, gostando, acolhendo, 

ouvindo. O médico às vezes ouve, mas não 

escuta (Psic. Carla). 

 

Nos primeiros contatos com o paciente, não 

existe tanta afinidade. [...] Através de um 

“rapport”, a interação vai acontecendo com 

carinho e respeito mútuos, [...] É a simbiose 

de compreensão entre o médico e o paciente. 

Acontece aos poucos, no dia-a-dia, no 

decorrer do tratamento [...] (Méd. Escorpião). 

 

Quando eu percebo que eles estão 

entendendo as orientações, quando há 

entendimento, compreensão, empatia. [...] A 

interação é parte desse processo de 

conhecimento, de proximidade que se cria no 

tratamento.  É saber falar na mesma 

linguagem [...] (Méd. Borboleta). 

 

[...] uma comunicação que deve ser calma, 

aperfeiçoando cada vez mais quando se está 

com o outro (Tec labor. Drika). 

 

[...] quando você percebe que há uma relação 

de confiança. [...] efetivação da ação, ele se 

sente responsável, há comprometimento e 

cumplicidade. Entendimento [...] entre os 

interlocutores, [...] compreensão inter-

relacional.  Eu interajo solicitando ao usuário 

que ele fale. Eu tenho o prontuário dele, mas 
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que mais valorizo é o tipo assim, ser um 

profissional e não um aprendiz, é o 

profissional ser capaz. O meu médico, apesar 

da consulta ser rápida, é bater e valer, ele 

sabe (Aline). 

 

[...] aqui não tem um grupo, a gente chega é 

atendido pelo médico e vai embora, não se 

pode dizer que há uma equipe. [...] eu presto 

atenção, porque ele esta ali para explicar, eu 

sei que a minha saúde depende disso assim 

eu fico atento. [...] valorizo é a atenção que 

ele tem com você, que faz com que a gente 

se sinta bem (Peixoto). 

 

Mais ou menos, o contato é bom, mas muito 

rápido. Eu acho que eles se preocupam, só 

não tem muito tempo, são muitas pessoas 

para atenderem, tive oportunidade de falar o 

que queria, atingi meu objetivo. Valorizo a 

atenção e a orientação, por exemplo, está 

cheio de gente na sala, ter alguém que possa 

estar cuidando, orientando para não 

tumultuar, enfim atenção é fundamental, ver 

cada caso evita confusão e tumulto (Dria). 

 

quero que ele me fale, não basta eu ler, quero 

que ele me conte sobre ele. Eu o examino 

com sua permissão, toco-o, pergunto, vejo 

como ele vai se sentindo e se soltando (Méd. 

Moa). 

 

[...] cumplicidade ou troca [...] é se fazer 

entender e entender o que o outro está 

repassando, seja através da fala, do olhar, da 

expressão, da escrita. [...]. Quando o usuário 

não fala nada durante uma orientação o 

silencio dele me é angustiante, penso se ele 

está entendendo, compreendendo. É difícil 

lidar com esse aspecto (Farmac. Tânia). 

 

Quando há uma relação de confiança, 

conversa, o diálogo onde há troca. Com o 

paciente procuro sempre olhar para ele, 

percebê-lo. [...] me parece que eles são pouco 

compreendidos em suas necessidades (Méd. 

Edna). 

 

 

 

OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA 

           De acordo com o discurso dos usuários entrevistados, a maioria tem laços sólidos com 

os profissionais, há interesse e atenção, e para alguns, laços de profunda confiança. Na 

interação os laços deixam transparecer as singularidades dos vínculos para fluir o bom 

atendimento. Evidenciam-se encontros pautados no esclarecimento das informações, 

cuidados com a doença, com o tratamento e a adesão, porém, há dificuldade para interações 

mais amplas no que se refere às questões pessoais, emocionais e sociais. Embora haja 

desejos, interesses e necessidades dos usuários para aprofundar dificuldades mais intrínsecas 

à Aids, isso não é percebido ou considerado pelos profissionais, momentos que são revertidos 

em informações complementares direcionadas ao tratamento. Uma desconexão, uma vez que 

as práticas de atenção não partem da dialógica contextualizada à realidade local, e ignora-se 

também essa necessidade ao não pôr em prática sugestões dos usuários quanto ao que 

cogitam o diálogo em grupo como a possibilidade de trabalhar os conflitos e dificuldades, a 

participação mais informal, para além da dimensão do cuidado biológico e da assistência 

médica curativista, pois referem o desespero pelas faltas não saciadas. Abordam questões do 

preconceito e discriminação social, bem como o segredo da Aids no convívio familiar e 
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social, pois nem todos tem com quem partilhar, o que leva ao isolamento. Necessidades 

vivenciais presentes nos relatos do dia-a-dia. No diálogo, as conversas giram em torno dos 

aspectos da doença e centralizado na figura do médico. Justificam que há atenção e cuidado, 

sentimentos de segurança porque há interesse por eles através de palavras de conforto, que 

são traduzidas pela preocupação dos profissionais com os resultados dos exames e palavras 

de cumplicidade quanto a vencerem juntos a batalha da doença, do tratamento. Porém, o que 

é considerado preocupação para o profissional, é inviabilizado por atitudes tais como não 

considerar o usuário na hora de trocar o seu antigo médico, sem informá-lo.  

           Todos são unânimes em considerar o olhar nos olhos como a forma de perceber a 

cumplicidade do profissional para com o usuário, como acolhimento, e ao mesmo tempo, 

como forma de demonstrar como se sentem. Observar o profissional se configura para o 

entrevistado no reconhecimento de sua presença, no cuidar, na atenção, uma forma de estar 

presente, olhar nos olhos e perceber-se presente para o outro. De acordo com Foucault 

(2001), um olhar que escuta e ao mesmo tempo um olhar que fala, significando a experiencia 

clínica representada pelo “momento de equilíbrio entre a palavra e o espetáculo”, o olhar que 

lê, que observa exercitando a visibilidade. Do mesmo modo, valorizam a compreensão do 

profissional, o respeito, a simpatia, a maneira de tratar, o conhecimento, o cuidado com a 

intimidade e a privacidade.  

           O usuário está o tempo todo atento à coerência, observando e checando as ações de 

atenção e cuidado. A percepção da interação entre o profissional e o usuário é revestida por 

“ruídos” da comunicação que repercutem na eficácia da prática clínica, mas a atenção não 

pode ser reduzida à racionalidade dos processos da clínica, dos sintomas, dos afetos, é 

também importante que as interferências sejam consideradas levando em conta conteúdos 

culturais, históricos, institucionais, entre outros, que significarão o processo de entendimento 

no contexto do cuidado em saúde. A comunicação se configura como troca, troca para o 

entendimento perceptivo das expressões não-verbal e verbal das orientações, das 

informações, transmissão de confiança, enfim, valorizam a forma humana da atenção e 

compreensão.  

           Retomam interações para a rapidez do atendimento, o stress médico, a tecnicidade 

mecânica do encontro para informações da “doença”, dando-lhes a impressão de que os 

profissionais não estão preparados para as relações de encontro interpessoal, uma vez que 

deixam a desejar, não percebendo que cada caso é único, diferente do outro. Retratam ainda 

falhas na comunicação do SAE com outros setores do hospital e vice-versa, gerando 
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confusão e incompreensão. Trazem a importância da comunicação no sentido de cuidados 

que deveriam ser dispensados aos presentes na sala de espera, enquanto aguardam pelas 

consultas sem terem o que fazer, propondo palestras, orientações, conversas, reduzindo o 

nível de tensão pela demora na espera do atendimento, ações de cidadania para o encontro 

atento, de importância coletiva. Como reflete Merhy (2002), o usuário não questiona o saber, 

o conhecimento do profissional ao ser atendido, mas sim a falta de interesse e de 

responsabilização do serviço em relação a si mesmo e ao seu problema. Eles muitas vezes 

sentem-se inseguros, carentes de informação, desamparados e desrespeitados ou desprezados. 

Um aspecto bastante significativo, pois ao observarmos as falas dos profissionais 

entrevistados, é possível verificar que definem e analisam a comunicação de forma discursiva 

e teórica, e não reflexiva contextualizada a realidade do seu modo de se comunicar e de agir 

na interação prática com o usuário. 

            De acordo com Foucault (2007), o poder é uma vasta tecnologia que transpõe o 

conjunto de relações sociais, como uma maquinaria que produz efeitos de dominação a partir 

de peculiaridades estratégicas e táticas, cruzando corpos e almas dos indivíduos dominantes e 

dominados. Nesse sentido, parece que ninguém escapa da dinâmica tecnológica do poder, ela 

se converte em atitudes, gestos, práticas, produzindo efeitos, o poder se exerce em 

determinada direção, se difunde no cotidiano por meio de mecanismos e práticas sociais que 

produzem relações mutáveis e assimétricas gerando dificuldades pessoais, bem como 

interferência no processo terapêutico. E no contexto dos serviços de saúde essas relações são 

exercitadas com jogos do poder entre trabalhadores e usuários, tanto nas ações clínicas 

quanto nas administrativas, fragmentações que seguem um modelo de dominação advindos 

de uma estrutura estatal concebida estrategicamente, rompendo o principio da continuidade. 

(FARIA, 1996; MENDES, 2001). Observamos que o usuário clama por receber atenção, 

querem ser considerados em sua individualidade e singularidade, ouvidos e vistos como 

sujeitos e não como mais um na rotatividade e rotinização do serviço. Embora a relação em 

saúde esteja baseada em critérios administrativos-burocráticos que fragmentam as relações, 

configuram-se em núcleos de micro-poderes interligados por uma malha de relações, que em 

sua maioria são relações informais, organizadas de acordo com interesses dos momentos 

históricos das instituições. O que demonstra a necessidade de se ampliar às verdades como 

forma de possibilitar a construção de novas estratégias de ação, de forma a aproximar mais e 

melhor as práticas dos discursos. (FARIA, 1996).   

           A interação para o profissional entrevistado acontece na cumplicidade do encontro, no 
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entendimento, na escuta. Os discursos em sua maioria evidenciam conhecimentos teóricos do 

processo de interação e comunicação, a consideração do carinho e respeito mútuos que vai se 

desenrolando no dia-a-dia, e no decorrer do acompanhamento, e ouvir é a possibilidade para 

a continuidade. A comunicação como base para o crescimento que acontece a partir do 

vínculo, da disposição interna do usuário, é vista como algo difícil, uma vez que não se tem 

tempo para um diálogo mais contínuo. Esse aspecto é observado ao pontuarem a importância 

da comunicação não-verbal como fundamental, no entanto é a verbal a mais comum na 

relação com o usuário na concepção do profissional. Percepção que está diretamente 

relacionada às formas de tratamentos diretivos: levar a informação ao usuário, ou seja, vê-lo 

como um receptáculo passivo da informação, e não como sujeito ativo capaz de reconstruir e 

interpretar os conteúdos das informações. Poucos ultrapassam a visão do objetivo “tratar”, 

para um entendimento e promoção do diálogo, a partir do interesse e necessidades reais do 

usuário, na compreensão de suas formas de expressar, sentir e se soltar. Podemos considerar 

que a “tecnologia do cuidado”, como responsabilidade com a presença do outro, é dificultada 

pela não participação e qualificação da interação dialógica eu-outro nos espaços da 

assistência. (AYRES, 2003, p.73). A dialógica dessa interação ao ser pensada numa retroação 

humana exercita a percepção, a reflexão e a argumentação, que necessita ser nutrida de 

sensibilidade e de imaginação na recursividade das suas ações. (MORIN, 2002). Desafios na 

articulação do conhecimento do outro, formas de gerar atenção intersubjetiva para além do 

corpo e do tratamento medicamentoso à saúde, ou seja, a produção do trabalho vivo em ato 

na atenção e no cuidado.  

          A falta de avaliação dos serviços, bem como do trabalho integrado de equipe, 

permeado por projetos gerenciais e terapêuticos, são fatores que desresponsabiliza os 

profissionais para com os resultados co-participativos das ações de atenção com os sujeitos 

usuários dos serviços de saúde, inclusive com seu tratamento. Fato que pode ser observado 

ao considerarmos as questões pertinentes às falas dos usuários entrevistados que deram 

destaque à imensa solidão dos sujeitos que convivem com o estigma do HIV e da Aids, 

levando a dificuldades no compartilhamento familiar e/ou social, reprodução sentida no SAE, 

requerendo um olhar mais atento do profissional para “o não dito, o não falado” na 

linguagem verbal, como por exemplo, o fato do usuário ser tímido e não conseguir se 

expressar, e já freqüentar o serviço há muito tempo e não saber o que é CD4 e CV, ou não 

entender o vocabulário do profissional. Na realidade o que eles ressaltam são suas 

dificuldades, falta de instrução, de educação e de conhecimento da sua doença, 
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possivelmente pela sua classe social: desconexões da realidade social dos sujeitos 

priorizando a terapêutica, reproduzindo potenciais forças das exigências da sociedade de 

produção, baseados em modelo tecno-assistencial, envolvendo as “tecnologias duras” como 

se refere Merhy (2002).  

            Por outro lado também se percebe a angústia do profissional quando o paciente não 

fala, gerando questionamentos de seu entendimento e compreensão, bem como a dificuldade 

de lidar com esse aspecto, que poderia ser trabalhado na discussão de um estudo de caso em 

trabalho de equipe. No campo das relações sociais como em saúde, a atuação em equipe pode 

ser um caminho a redefinir o modelo assistencial, na perspectiva da vida e da humanização 

da atenção à saúde, materializando na forma e no conteúdo do processo de comunicação, 

construindo um gerenciamento, que responda às questões técnicas e administrativas de forma 

a construir ações práticas que levem em conta o respeito e a participação dos sujeitos 

envolvidos. (FARIA, 1996). 

            No exercício profissional há hegemonia da centralidade das ações práticas no trabalho 

médico individualizado, reflexos da medicina moderna baseada na anatomia patológica, cuja 

intervenção é dependente da medicalização. A atuação muito presente e significante das 

técnicas de enfermagem, mostra que atuam na recepção como acolhedoras imediatas, das 

idas e vindas, dos usuários em suas necessidades nem sempre significadas nos atendimentos 

clínicos. Os demais profissionais parecem não se fazer tão presentes, uma vez que poucos 

são citados nos discursos dos entrevistados. A psicóloga é buscada quando vivenciam algum 

tipo de conflitos emocionais mais intensos. Esse aspecto nos leva a refletir as ausências de 

determinadas categorias profissionais na atuação mais enfática, diante do dinamismo de uma 

dimensão cuidadora das práticas em saúde, que envolve dispositivos criativos de todos os 

profissionais, para uma atuação horizontalizada e realização compartilhada. Contexto que 

requer uma proposta conjunta, para um outro tipo de envolvimento profissional, na dialógica 

social e cultural do cuidado com o usuário. A competência técnica deve estar relacionada à 

competência do reconhecimento das diferenças internas em cada grupo, ou subgrupo, que 

compõe a sociedade, ou seja, as diferenças culturais existentes, elemento essencial na 

influência da percepção do sujeito do seu adoecimento e, conseqüentemente, do seu 

tratamento. (OLIVEIRA, 2002). Como sugere Campos (1999), a articulação na elaboração de 

projetos terapêuticos, deve ser integrada e participativa com todos os profissionais, visando o 

sujeito, o compromisso com a saúde, além do posicionamento político social. Embora o 

usuário elogie a capacitação técnica do profissional, e mesmo a consulta que apesar de rápida 
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que funciona, também tem suas críticas a determinados modos da atuação e estruturação do 

serviço público; como a crença de que se pudesse pagar, o atendimento seria melhor, não 

concebendo outros aspectos, reportando que a medicina pública no Brasil não é boa, ao invés 

de refletir que o atendimento é que é ruim, evidenciado pela simplificação da atenção. 

           Concluindo, essa categoria retrata claramente falhas no processo de interação e 

comunicação ao determos um olhar e escuta mais apurados aos discursos textuais como um 

todo dos sujeitos usuários. O que parece ser um contexto coerente é recheado de múltiplas 

faces sedimentadas de um fazer clínico disciplinar, sem diálogo coletivo ou compartilhado, 

assim observamos a fragmentação e mecanicismo nas ações, obstáculo à construção dos 

encontros dialógicos entre trabalhadores e usuários. Podemos aqui fechar com a afirmação do 

usuário que se segue abaixo no próximo quadro [...] eu sempre tenho dúvidas, porque a gente 

não pode falar muito, só responder, eu tiro as minhas dúvidas com as atendentes [...](Marci), 

o que parece ser a  melhor resposta para a pergunta se há comunicação e interação. 

Quadro 5 - Mapa da categoria “Processo de interação e comunicação” 

 

 

ATENÇÃO AO USUÁRIO PARA O TRATAMENTO DO HIV/AIDS 

Percepção do tratamento 

Usuário Profissional 

[...] eu sempre tenho dúvidas, porque a gente 

não pode falar muito, só responder, eu tiro as 

minhas dúvidas com as atendentes [...]. Faço 

o acompanhamento há algum tempo, levo a 

sério, a saúde e a vida são importantes 

(Marci).   

 

Eu não sei, me mandaram vir aqui, eu não 

entendi o que houve [...] Eu tenho que tomar 

uns remédios, mas não dá porque eu trabalho 

na roça, não dá pra levar [...]. Tomo quando 

chego em casa.  Eu só sei que “se tô com dor 

eu tomo chá”, mas tenho que tomar esses 

remédios agora. Não sei falar mais nada  

(Manai). 

Eu não tenho dúvidas, eu falo, mas às vezes a 

pessoa é que fala complicado [...]. Ela 

chamou o médico de pele ele falou “isso é 

xanha, e a senhora também tem aí na sua 

mão” fiquei com raiva, [...]. Eu falei que eu 

tenho alergia à água sanitária, lavo roupa 

para fora. Então é isso, eles não acreditam, 

porque a gente é simples pensam que não 

tenho cuidado, eu sei muito bem o que é 

xanha. Então às vezes não adianta questionar, 

[...] muitas vezes querem apenas ser ouvidos 

[...] não é só tratamento que eles procuram, 

mas uma palavra, um entendimento, uma 

forma de aliviar o sentimento de ter Aids 

(Tec. enf. Piu Piu). 

 

A adesão é problemática, não tomam direito 

os remédios, há seduções, muitas fantasias, 

sendo necessário cuidado e percepção 

aguçada para não entrar no “jogo”[...] (Méd. 

infec. Paulo). 

 

A nossa saúde pública é precária, o 

tratamento é apenas curativo, não há 

investimento na prevenção [...] O nível de 

instrução, a educação e os hábitos não 

contribuem para que haja uma adesão melhor 

ao tratamento [...]. Normalmente o usuário 

não tem dificuldade de compreensão, tem 

dificuldade de pôr em prática o que converso 

com eles.  O que percebo é que o tratamento 

que dou é momentâneo, no futuro ele 

retornará com os mesmos problemas. É 

muito baixo o índice de pessoas que 

realmente se cuidam. Falta educação. 
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largo para lá. Quando tenho dúvidas 

pergunto a outro alguém. [...] vou seguir o 

tratamento direitinho, só não sigo se eu não 

entender [...] (Babi). 

 

Não tenho dúvida, meu médico é caloroso, 

normalmente ele explica tudo bem direitinho 

[...]. Tenho dificuldade de ordem financeira,  

não tenho dinheiro para comprar os outros 

remédios que não são fornecidos pela 

farmácia do hospital [...] (Celena). 

 

[...] na maioria das vezes eu busco também 

ajuda e compreensão fora, leio muito, aqui é 

só o básico e nem sempre é possível tirar 

todas as dúvidas os profissionais só falam o 

bê-á-bá. Minha adesão foi um sofrimento até 

eu entender, agora é tranqüila, hoje nada me 

faz não seguir (Moreno). 

 

Quando tenho dúvida [...] questiono. [...] o 

que mais me apavora é a questão social, o 

medo de não ser aceito em meu meio, a 

discriminação, o preconceito. [...] à medida 

que fui tomando consciência e conhecimento 

da enfermidade, minha angústia foi 

diminuindo e sei da importância de seguir o 

tratamento[...].  A desinformação é terrível 

[...] (Agnaldo). 

 

[...] Ficar bom é tudo o que quero, não quero 

ficar internado, magro como os pacientes do 

HD. [...] Sei que hoje as coisas melhoraram 

muito, antes a família não podia entrar, hoje 

já é mais fácil, pode ter acompanhante, mas é 

ruim ficar internado (Josa). 

 

Tenho dificuldade de fazer perguntas, [...] 

sou tímido, o profissional deveria conversar 

mais [...] estimular a gente, falta 

oportunidade [...] a impressão que dá é que a 

gente atrapalha se for perguntar. [...] o 

atendimento deixa dúvidas, é muito rápido 

[...] eles falam “está tudo bem, pode ir”. 

Seguir um tratamento é conhecer, saber de 

sua importância [...] porque se não houver 

entendimento não há adesão a qualquer 

tratamento (Abacaxi). 

 

Ás vezes, depende muito de como o 

Procuro clarificar as informações, caso não 

compreenda escrevo. Vejo a conversa, o 

diálogo restrito ao tratamento. Raramente 

fala-se outros assuntos. Com as atendentes, o 

contato é maior (Dent. Mogli). 

 

A questão social, o desemprego é um grande 

problema é o que mais dificulta para a adesão 

ao tratamento. Muitos deixam de tomar os 

remédios para piorarem e receberem o INSS. 

Poderia haver mais apoio neste sentido. Por 

outro lado, é incrível a mentalidade de certas 

pessoas: acham bom ter a doença para não 

precisar trabalhar e receber o benefício. Aqui 

é a porta de entrada dele, literalmente pelo 

fato do Serviço Social do hospital estar 

posicionado na entrada, ele vem em busca de 

solução, deveríamos fazer a triagem e os 

encaminhamentos adequados, com busca 

para a continuidade ao tratamento. Um 

trabalho que enriqueceria seja com mãe, com 

filho, marido mulher, companheiros etc, 

assim eles não abandonariam o tratamento. 

Um serviço com continuidade é como eu 

vejo que poderia ser (As. Soc. Sara).  

 

A adesão ao tratamento é difícil. Em 80% a 

90% dos casos, consegue-se um alto nível de 

confiabilidade. Os pacientes falam de suas 

vidas [...] e à medida que o tratamento vai 

acontecendo, a afinidade e a segurança vão 

aumentando até formar um vínculo forte. De 

seis meses a um ano percebe-se se ele está 

aderindo ao tratamento, [...] seguindo as 

orientações. Resultado final do que o 

paciente fala e do que eu falo. Mesmo assim, 

muitos não seguem o tratamento 

(Méd Escorpião). 

 

Eu trabalho com consulta marcada. É 

freqüente alguns pacientes quererem 

“enrolar” com relação ao uso regular das 

medicações.” É necessário estar atento para 

perceber esta adesão ao tratamento, o que é 

plenamente comprovado através dos 

resultados dos exames. Quando isso 

acontece, procuro mostrar ao paciente, que 

termina reconhecendo que, de fato, não 

seguiu as medicações como deveria. Com a 

maioria dos pacientes, consigo essa 
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profissional dá abertura. Não sou de 

questionar, porque sou muito alterada, se 

deu, deu, se não, largo pra lá. Já tive 

problema ao questionar um profissional, ele 

se sentiu agredido dizendo que eu me 

recolhesse a minha ignorância. Quando há 

dúvidas procuro alguma forma de resolver 

[...] só tenho dificuldade quando tenho que 

vir aqui e não tenho dinheiro, passo algumas 

dificuldades. Meu desejo é me recuperar, é 

tudo o que quero, já fui parar na UTI duas 

vezes, [...] viver mais é o que me leva a 

seguir o tratamento (Baiana). 

 

Faço tudo o que a médica manda, não 

discordo dela. [...]. Quando surge dúvida, eu 

pergunto, peço para ela anotar no papel [...]. 

Nem tudo o que ela manda comer eu posso 

comprar porque não tenho dinheiro. Graças a 

Deus estou com esse benefício, quando 

recebo faço logo as compras [...] (Wando). 

 

[...] Não tenho dificuldades em seguir o 

tratamento porque sou bem orientado, viso 

sempre a minha saúde, meu cuidado, mas o 

alcoolismo é o que me leva algumas vezes a 

não seguir o tratamento, pois quando eu bebo 

fico sem tomar o remédio, não tenho como 

controlar (Domini).  

 

O Dr. [...] sempre briga comigo, tem certeza 

que eu não tomo os remédios direito [...]. 

Tenho dificuldades em tomar, me esqueço, 

são amargos, sempre tive essa dificuldade, 

tanto faz líquido ou comprimido. [...]. A 

gente tem que seguir em frente, isso por 

conta de meu filho [...] (Ana).  

 

Tenho muita dificuldade para falar com o 

médico [...]. A reação dos medicamentos é 

terrível. [...] quando tomo me sinto mal, sinto 

tonturas [...].  Eu digo ao médico, mas ele diz 

que não pode passar outro [...]. Também eu 

não teria condições de comprar, são muito 

caros, quando falta na farmácia, eu tenho que 

esperar [...].  Chega uma hora que o 

organismo da gente não aceita mais o 

remédio [...] (Rosa). 

 

Não tenho dúvidas, questiono orientações 

confiança, estimulando-os [...] a apontar suas 

dificuldades (Méd Paulo). 

 

[...] Ainda é precário, fazemos pouco [...] e 

pense que são eles que vêm receber a 

medicação aqui.  Ainda repetimos um 

modelo arcaico de tratamento curativo e não 

preventivo com o usuário, por falta de 

estrutura e de pessoal na equipe. Há erros na 

tomada por vários fatores. Cada caso é um 

caso. Às vezes, quando percebo pela ficha 

dele se está aderindo ou não [...] tenho que 

orientar desmontando a mentira para mostrar 

o real, quando ele diz que está tomando tudo 

e vemos que há sobra da medicação por 

exemplo. Esse momento do encontro, de 

interação, da percepção das necessidades é 

fundamental pra vida dele, a gente vai aos 

poucos desfazendo os nós e criando vínculos 

(Farmac. Tânia). 

 

Muitas vezes o paciente está assustado e eu 

tenho que trabalhar isso com ele para que se 

sinta mais à vontade e possa confiar. Gosto 

de brincar. Digo que somos parceiros, deixo-

o à vontade. Geralmente eles participam com 

o decorrer e se tornam grandes cúmplices de 

seu próprio tratamento (Méd. Moa). 

 

A condição sócio-econômica é um agravante 

na situação desses pacientes, é muito 

precário, interfere e prejudica no tratamento, 

e é muito frustrante porque são faltas que não 

temos como ajudar (Méd. Rose). 

 

A demanda aqui é espontânea, os usuários 

procuram, são encaminhados para orientação, 

informações gerais como tratamento, adesão. 

O serviço tem que ter respostas para o 

paciente, tem que proporcionar isso ou ele 

vai embora, ou ele não adere ao tratamento, 

ele não acredita (Enfer.Rosa). 

 

[...] eles não cumprem o aprazamento, mas 

por outro lado a necessidade obriga a gente a 

atendê-los [...] necessitam [...] querem 

regularizar as taxas devido à medicação que 

causa bastante efeitos colaterais (Nutric. Ali). 

 

Ele vem com uma patologia específica, isso é 
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que não compreendo, [...] quero saber quais 

são os efeitos colaterais. Tenho dificuldade 

em seguir porque eu esqueço, vou fazer as 

coisas em casa e quando me lembro já passou 

a hora [...].  Também quando o remédio me 

tira do raciocínio eu não tomo. Meus filhos 

[...] são a razão para eu não desistir [...] 

(Aline).  

  

Comecei o tratamento com um determinado 

médico, mas nunca me dei bem com a 

medicação, ele dizia que era psicológico, 

fricote, que era assim mesmo, que eu tinha 

que agüentar. Então resolvi mudar de 

médico, fui me consultar com outro, ele 

pediu vários exames e trocou a medicação. 

Foi muito bom daí por diante tenho me 

sentido melhor [...]. Há preocupação em 

resolver os meus problemas [...]. 

 

um dado concreto que não pode ser 

desconsiderado. Percebe-se que está havendo 

uma boa interação quando o paciente está 

engajado ao tratamento, se ele também tem 

uma boa relação com o médico, se está 

seguindo as orientações. Eu tenho uma boa 

interação com a psiquiatra e com alguns 

médicos, o que propicia um melhor 

atendimento em casos onde há necessidade, 

do uso de medicamentos (Psic. Carla).  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA 

 

O discurso dos entrevistados remete a dificuldades e dúvidas nem sempre esclarecidas 

em relação ao tratamento. A postura do profissional parece interferir no questionar para 

entendê-lo, como o caso de desacreditar da afirmação do usuário que relata nunca ter se dado 

bem com a medicação, e que o profissional referia com ironia que era psicológico, fricote. 

Alguns buscam ou suprem a falta de informações por outros meios, pois seguir o tratamento 

implica em sofrimento, principalmente por não ter o entendimento, e não poder contar com a 

disponibilidade de tempo do profissional para ajudá-los, configurando-se nos receios e em 

experiências negativas, como o adoecimento, pelas conseqüências da não-adesão. A resposta 

para a adesão depende dos cuidados e atenção recebidos no serviço, da ação e atitude dos 

profissionais às suas necessidades, dúvidas, angústias e ansiedades, bem como orientações e 

confrontações na identificação e resolução de dificuldades pessoais. Implica em estratégias 

de redução de danos de forma compartilhada, com avaliação da situação clínica, da tensão e 

inquietude experimentadas pelo sujeito que se encontra em estado de alarme. (VITÓRIA; 

2002; VASCONCELLOS; RICHARD; ICHAÍ, 2003). A tomada de consciência e o 

conhecimento da doença parecem refletir na redução das angústias gerando o entendimento 

para a adesão ao tratamento. O que requer a necessidade de um tempo para elaboração do 

processo do adoecimento através do conhecimento, da reflexão e do diálogo, uma vez que, ao 

falar, o usuário vai reconstruindo alternativas, recriando um mundo. (AMATUZZI, 1989).  

Evidenciam-se usuários tímidos, retraídos e alterados, com dificuldades para 
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questionar ou pedir esclarecimentos, principalmente pela rapidez da consulta, (ou por sua 

ignorância) saindo muitas vezes com dúvidas. Seguir o tratamento também implica em 

embaraços em lidar com o preconceito quando o outro percebe os medicamentos, bem como 

implicações sócio-econômicas para seguir orientações no que se refere a manter uma boa 

alimentação, devido à interação medicamentosa, pois o benefício do INSS para quem recebe 

significa muitas vezes a única fonte de renda familiar. As seqüelas sociais de acordo com 

Santos (2005), geradas pela exclusão na vida do sujeitos podem ser materializadas pelo 

desrespeito aos direitos socialmente constituídos, pelas dificuldades das condições de vida 

que muitas vezes favorece a interrupção do tratamento, o desemprego, a falta de alimentação, 

característica de uma sociedade que restringe cada vez mais a cidadania. O esquecimento da 

medicação também é outro fator significativo, ligado à realidade vivida pelo usuário, seja 

pelo esquecimento, pelos efeitos colaterais, interferências em sua rotina do dia-a-dia, 

viabilizadas por fatores tanto sociais como físicos e/ou emocionais. A burocracia do serviço 

público quanto aos encaminhamentos da medicação muitas vezes se configura em entraves 

dos tratamentos, falta de medicação, receios de adoecer e ter que se internar. Emergem falhas 

no tratamento/adesão devido às conseqüências biopsicossociais não consideradas no 

atendimento dos sujeitos no SAE, como percepção de suas dificuldades em questionar, 

timidez, abertura ou receptividade do profissional. Estudos (NEMES, 2009) mostraram 

aspectos mais associados a não-adesão como: a baixa escolaridade, o desemprego ou baixa 

renda, o uso abusivo de álcool, a quantidade de medicamento no esquema ARV, consonantes 

com outros nacionais e internacionais.  

Conforme observado durante as entrevista, particularmente com Manai que 

demonstrou ansiedade e desconhecimento, dúvidas e angústias, pois não tinha noção do que 

era Aids quando saiu do consultório médico, estava perdida e confusa, mostrava-se apressada 

e sem “aparente” interesse, tinha que voltar para o campo/canavial no interior, um carro da 

prefeitura a aguardava. Parava por alguns momentos entre o querer ficar para a entrevista e o 

ter que ir. Pediu para entrar na sala, conversamos, fluíram ansiedades, conflitos, dificuldade 

de entendimento, iniciou os estudos quando criança, mas só sabe escrever o nome, seu dia-a-

dia é vivenciado na roça, na terra que capina de sol-a-sol, cortando cana, semeando, 

plantando, sem muita conversa, uma solidão, uma rotina: momento partilhado com a 

psicóloga após uma interação e escuta, com envolvimento e entendimento. Terminado pediu 

para responder a pesquisa, e no final mostrou-se grata pela atenção e cuidado recebidos e não 

acreditando que tinha direito a isso no serviço. Rosa, outra entrevistada, demonstrava muita 
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angústia com a doença, chegando a se sentir inferior em presença de estranhos. Disse não ter 

ainda se adaptado à condição de soro-positiva, e que não tinha encontrado nenhum 

profissional com tempo, que pudesse conversar com ela ou ajudá-la. Em sua condição 

anterior de dependente da irmã que a acompanhava, era passiva, e agora pelo “abandono” 

teve que cuidar de si. Relatar esse fato parece ter trazido um certo amadurecimento, pois teve 

que tomar iniciativas, e perceber-se responsável por si mesma. Duas experiências, dois 

momentos de escuta, atenção e cuidado, possibilidades desveladas na interação social 

vivenciadas pelos sujeitos. Percebemos que fatores culturais, socioeconômicos e 

demográficos são aspectos potenciais que podem interferir na adesão, e de acordo com os 

sujeitos entrevistados, ao tomar a medicação, vivenciam fisicamente efeitos colaterais 

intensos.  

Analisando o sentido da medicação, não podemos deixar de atentar para o seu 

significado como a representação da doença, ou seja, o discurso dos sujeitos tem que ser 

apreciado levando em conta as idéias que reportam a uma construção social e simbólica da 

Aids que circula na sociedade, na qual esse sujeito vive e da qual faz parte. Desse modo, 

desvendar os sentidos imputados no adoecimento, nesse contexto, é essencial para o 

tratamento e, conseqüentemente, para a adesão, pois de acordo com Cunha (2004) em seus 

estudos sobre o significado do tratamento para o sujeito com Aids, à adesão comporta o 

aspecto relacional pressupondo cooperação, o trato afetivo que facilita o manejo e 

conciliação do paciente com a doença e o tratamento. Assim, o                                                  

tratamento é concordância autônoma, pactuar relação, receber apoio, ser tratado. Conviver 

com a realidade da doença é também vivenciar o tratamento e as possibilidades de 

compartilhar a experiência, mantendo suas referencias de vida, ou seja, perceber sua 

continuidade. A adesão (BOTEGA, 2001) deve ser concebida como um processo que implica 

na noção da doença, na idéia de cura ou melhora e o lugar que o médico ocupa no imaginário 

do doente, portanto (SILVEIRA E RIBEIRO, 2005) envolve a relação dialógica com o 

sujeito ou com o grupo, o que propicia a compreensão do homem como ser integral dos 

diferentes aspectos do processo saúde-doença. 

Trabalhar na produção de sentidos requer a perspectiva psicossocial, uma vez que o 

sentido é intersubjetivo, implica em negociação de posições que se assumem e que se 

instauram no processo interativo, bem como no compartilhamento desses sentidos e como 

são ressignificados nesse contexto social. Ao ser ouvido, o sujeito vai desvelando sentidos, 

re-significando, tomando consciência, se posicionando numa reconstrução pelo 
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conhecimento, efetividade e afetividade das interações. (SPINK E GIMENES, 1994). 

Desenvolver e manter relações empáticas, significa ter atitudes coerentes e congruentes de 

entendimento e compreensão ao outro em sua forma de ver, sentir e pensar, colocando-se em 

seu lugar apreendendo seus significados e sua experiência (ROGERS, 1997), porém, o 

profissional apesar de interagir com o usuário parece não desenvolver com ele atitudes de 

empatia, mas apenas complementação de dados informativos. Não se colocando em seu lugar 

desenvolve percepções próprias, baseadas em julgamentos ou suposições que transforma a 

interação em necessidades de seguir rigidamente o tratamento, tendo como foco a adesão e 

não a compreensão do processo de adoecimento do sujeito. Deste modo, o usuário é visto 

como passivo e emudecido diante o saber e autoridade do profissional, é destituído de seu 

poder de decisão e de sua cidadania. 

Para os profissionais, a adesão é problemática, pois os usuários têm dificuldades em 

tomar os remédios, e consideram além da questão social, o desemprego como problema sério 

e dificultador desse processo, também o nível de instrução, educação e os hábitos 

cristalizados que contribuem para isso. Relatam que a saúde pública ainda repete um modelo 

arcaico de tratamento curativo que não visa o preventivo. Ciclos recursivos negativos nos 

quais os profissionais se apóiam muitas vezes para justificar a não-adesão, cuidados 

prescritos e controlados. Como se refere Reiners (2005), aos olhos dos profissionais os 

usuários que não aderem ao tratamento são teimosos, rebeldes, não seguindo suas 

recomendações de acordo com o determinado, são vistos como culpados e muitas vezes 

discriminados. Esse contexto requer que o profissional reveja seu modelo autoritário da 

doença e adesão, para o compartilhamento com o sujeito biopsicossocial, compreensão e 

entendimento dessa postura do usuário, pois ele mostra que pensa e age de acordo com sua 

própria forma de ver e conceber seu tratamento, não aceitando ou entendendo o que lhe é 

passado, ele reage de acordo com sua formação. O usuário está ali, ele busca pela sua saúde e 

pode estar indicando ao profissional que a interação não está sendo adequada, assim, esse 

indicador refletirá em sua adesão. Cabe ao profissional a atenção e o cuidado através da 

disponibilidade para o acolhimento e a escuta de seu contexto social e cultural que irão 

possibilitar o entendimento mútuo e, ao usuário, a assimilação do conhecimento e das 

informações sobre o tratamento, enfim, a mudança da prática humana, uma vez que a cultura 

tem um papel fundamental na história de vida dos sujeitos e, conseqüentemente, seu 

conhecimento facilitará o processo de mudança das práticas sociais para a adesão, um 

diferencial para a criação de vínculos de confiança para sua permanência e comprometimento 
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com o tratamento. Estudos (CECATO, 2004) mostram divergências entre as informações 

prescritas pelos profissionais e as relatadas pelos pacientes, pontuando como insuficiente o 

nível de compreensão das informações sobre anti-retrovirais prescritos, em mais de 26% dos 

358 sujeitos observados. Os resultados do estudo revelam ainda proporção importante de 

pacientes com lacunas na compreensão das informações sobre a TARV combinada. Reflete a 

necessidade de implementar estratégias para o aumento da qualidade das orientações 

fornecidas aos pacientes, enfocando a importância do atendimento multidisciplinar, e 

podemos inserir esse atendimento com perspectivas de sociabilidade aos pacientes, como 

forma de contribuição para reverter a situação observada. 

           Ao expor sobre as novas formas de sociabilidade, Santos (2007, p. 348) refere que 

“Viver na fronteira significa ter de inventar tudo, ou quase tudo... assumir uma espécie de 

responsabilidade pessoal que cria uma transparência total entre os atos e as conseqüências”, 

participação de atos criativos, possibilidade de mudança no contexto social e na prática 

humana ao serem refletidas em ações conjuntas, reconfigurando o contexto. Oliveira (2007) 

corrobora ao afirmar que a cultura, os costumes, os valores e comportamentos se configuram 

como a argamassa que unirá as pessoas à realidade social, por meio das relações e das 

interações para a atenção e o cuidado em saúde, ou seja, ao considerarmos as práticas sociais 

nesse contexto, há que se refletir os vícios da cultura política tradicional, ou as iniciativas 

para mudanças que podem emergir contaminadas por tais vícios nas novas realidades sociais. 

Portanto, as identidades e práticas desses sujeitos são construídas com base em uma cultura 

política dos costumes, bem como dos comportamentos, dos valores, práticas, hábitos e 

atitudes que mesclam velhos e novos valores colocando em dúvida a eficácia de suas ações. 

Deste modo, a mudança verdadeira só acontecerá através da mudança de hábitos das pessoas.   

Pensar esse sujeito coletivo participante de um contexto político-social, envolvido em jogos 

de poder entre estado e sociedade, contribuirá para despertar e instigar sua emancipação 

social, refletindo velhos e novos valores das práticas culturais, sedimentados às práticas 

sociais e políticas dos sujeitos, que muitas vezes limitam sua participação concreta no 

processo de saúde e doença. Citamos Helman (2003) ao refletirmos que a enfermidade, na 

visão tecnicista, vem como conseqüência da racionalidade científica, enfatizando a 

mensuração de forma objetiva e numérica, fragmentando mente-corpo, focando mais a visão 

das doenças/enfermidades, como entidades isoladas, excluindo o sujeito de seu contexto 

sócio-cultural, psíquico e econômico. Complementando, outros estudos (BONOLO; 

GOMES; GUIMARÃES, 2007; REYNOLDS, 2004; TUCKER et al., 2004; PAIVA, 2003; 
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MANN; TARANTOLA, 1996) trazem à reflexão, a importância desses conhecimentos 

associados às dimensões da vulnerabilidade seja individual, social e programática do sujeito 

com HIV e Aids, como a possibilidade de estabelecer um espaço de intervenção que irá 

incrementar a adesão, inclusive que nesse processo as intervenções psico-educativas, devem 

ser contínuas durante todo o tratamento, pois objetivam contribuir para o entendimento dos 

modos de vida enraigados, que podem gerar mudança de hábitos para a melhoria do bem-

estar social e emocional dos sujeitos, o que refletirá na incrementação da expectativa de auto-

eficácia do usuário ao seguir a prescrição dos ARV.  

           Nesse sentido, os serviços de saúde são espaços estratégicos de informação, execução 

e intervenção da adesão, considerando os múltiplos fatores sociodemográficos, psicossociais, 

percepção e gravidade da doença no processo, bem como o acesso aos serviços de saúde 

como um fator facilitador, e relacionado a isso, a qualidade da atenção, requerendo também 

uma equipe multidisciplinar integrada e compartilhada com olhares para os aspectos sócio-

culturais, enfocando essa dinâmica e serviços de referência como incremento para níveis 

ótimos de adesão.  

Quadro 6 - Mapa da categoria “Percepção do tratamento” 

 

 

ATENÇÃO AO USUÁRIO PARA O TRATAMENTO DO HIV/AIDS 

Avaliação e organização do serviço 

Usuário Profissional 

O atendimento, a atenção é tudo de positivo 

[...]  (Babi). 

 

Ter tudo de graça, o tratamento, os remédios 

o atendimento, só é muito apertado, cheio, 

poderia ser mais espaçoso (Marci). 

 

[...] negativo é a falta de medicação (Celena). 

 

Quando meu médico pode atender bem e há 

facilidade de marcar consultas isso é 

positivo, o que tem de negativo é a demora 

quando a gente vai ser atendida. [...] não 

encontrar o prontuário nos arquivos (Pooh). 

 

[...] há compreensão, gosto de sentir a 

compreensão e interesse do profissional, a 

equipe é atenciosa. Precisam organizar 

melhor a estrutura física [...] (Alan Kardec). 

 

[...] minha médica que é ótima, o que mais 

me desagrada é o descaso. [...]. O 

Tenta-se uma prática coerente, penso que 

aqui deveria haver reunião semanal ou 

mensal com os profissionais. [...]. Não se 

facilita a vida do usuário, é tudo muito 

corrido, não há privacidade, há profissionais, 

mas não há interesse em melhorar, em 

atender melhor. [...] poderia começar 

melhorando o espaço físico [...] (Tec. enf. 

Bia). 

 

[...] O ideal é que [...] não faltasse 

medicação, sala com café da manhã para os 

pacientes, boa alimentação, sala de leitura, 

TV, repouso (Tec. enf. Naná). 

 

[...] aqui falta estrutura [...]. Não é só 

estrutura física, é humana também, são 

mudanças na razão de ser e estar nesse lugar, 

dar um sentido a ele, construir com o usuário 

possibilidades de melhorar, de entender. Não 

se promove a ascensão do funcionário nesse 

serviço, não há investimento em seu 
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atendimento poderia ser melhor com 

estrutura para o profissional atuar, que 

houvesse treinamento ou capacitação em 

humanização para os profissionais, não há 

harmonia entre eles, não há boas relações 

humanas (Moreno). 

 

[...] meu médico é nota 10, o que tem de 

negativo é a demora, mas a gente entende são 

coisas do serviço público, a gente não tem 

privacidade, são muitos estudantes e é muita 

gente se acotovelando (Josa). 

 

[...] o atendimento deveria ser mais eficiente, 

mais esclarecido para ficar mais completo, 

[...] o intervalo entre as consultas são muito 

longos. Eu não estava entendendo nada do 

CD4 e CV, agora [...] entendi, acho que 

tenho culpa também, eu não me informei 

(Abacaxi). 

 

[...] eu queria que fosse um atendimento no 

qual pudesse comer todos os dias aqui [...]. A 

fome dói na barriga [...] (Wando). 

 

Positivo é o atendimento médico, desagrada 

é quando não tem remédio. Poderia ser 

melhor o atendimento se tivesse mais 

infectologista [...] (Domini). 

 

[...] todos me tratam muito bem, com a maior 

gentileza, o que falta é mais espaço [...]. 

Seria importante ter disponíveis cartazes de 

informação mais visíveis ao público em 

geral. Dar mais conforto aos profissionais 

para trabalhar bem, a estrutura está 

inadequada. Precisa melhorar a imagem do 

hospital. É visto como local associado apenas 

à Aids (Anjo Amado). 

 

[...] não gosto quando outros médicos 

(acadêmicos) entram na sala [...] são 

estranhos, já basta à discriminação, se fosse 

só um, mas são vários, é constrangedor [...] 

(Ana). 

 

[...] o tratamento, o acompanhamento da 

doença é bom. O que menos agrada [...] é o 

tratamento interpessoal dos profissionais para 

com as pessoas, os pacientes, não há muito 

crescimento, condições salariais precárias, é 

uma rotinização desgastante, muita cobrança 

e pouca troca (Méd. Jo). 

 

 O que me incomoda é a falta de melhores 

condições de trabalho, equipamentos e 

materiais [...]. Tudo o que se quer fazer 

depende da Secretaria Estadual de Saúde, o 

que demora na execução. Há verbas, mas há 

demora burocrática, há falta de autonomia 

[...]. Tudo depende de licitação, o serviço 

pára, o usuário some. Isso atrapalha o 

atendimento (Dentista Mogli). 

 

Aqui não há coordenação do serviço, falta 

integração das ações interdisciplinares, não 

há reunião, discussão de equipe, protocolos, 

não há avaliação dos serviços, falta 

equipamentos [...] (Enfer.Rosa). 

A estrutura é péssima. Há falta de 

privacidade, faltam salas para o atendimento 

[...] falta um trabalho em equipe.  O 

relacionamento com os colegas é bom, a 

maioria trabalha com boa vontade, mas não 

existe atualmente muito contato entre os 

profissionais. A gente fica muito sozinha. 

[...]. Apesar de existirem profissionais com 

muita boa-vontade, nem todos são tão 

comprometidos. O hospital público é como 

um “território sem lei” (Psic. Carla). 

 

Existem quebras no fluxo que prejudicam o 

atendimento. [...]. A questão social, o 

desemprego é um grande problema é o que 

mais dificulta para a adesão ao tratamento. 

Muitos deixam de tomar os remédios para 

piorarem e receberem o INSS. Poderia haver 

mais apoio neste sentido. Por outro lado, é 

incrível a mentalidade de certas pessoas: 

acham bom ter a doença para não precisarem 

trabalhar e receberem benefício do INSS 

(Méd. Escorpião). 

 

[...]. Muitas decisões são tomadas 

isoladamente. O atendimento é deficiente 

pela demanda muito grande para um número 

pequeno de profissionais. [...]. Se existisse 

um coordenador, seria mais fácil resolver 

certas questões que surgem no dia-a-dia 

(Méd. Paulo). 
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cuidado com as informações. O profissional 

viaja e eles não telefonam para avisar é 

desgastante vir aqui. A falta de medicamento, 

a demora dos resultados de exames incomoda 

muito, chegar cedo e ser atendido só no final 

da manhã, não tem lanche [...] O profissional 

dever ter contato com o paciente, examiná-lo, 

verificar sua pressão, ver como esta se 

sentindo, saber mais dele, abrir espaço para 

ele se expressar. Aqui deveria ter grupos, 

uma forma de falarmos mais da doença 

(Pedro). 

 

O que mais me agrada [...] é a preocupação 

do médico que sempre quer me ajudar. [...] o 

espaço é pequeno, a pessoa chega e tem que 

esperar, em hospital público tem que se ter 

paciência [...] (Rosa). 

[...] de negativo é o espaço longo entre uma 

consulta e outra às vezes de três em três 

meses isso é muito ruim. [...] ter mais médico 

especializado na área. [...] ter uma doação de 

alimento, essa medicação é muito forte 

(Aline). 

 

[...] Aumentou o número de usuários e os 

profissionais continuam os mesmos, eles 

fazem o possível. [...] Do hospital, não tenho 

o que reclamar, os problemas existentes 

como falta de estrutura, instalações do 

hospital têm a ver com o governo (Drika). 

 

[...] O atendimento poderia ser melhor, 

conversar com o paciente, olhar o paciente 

do HD. [...] não acho que seja só aplicar a 

medicação, deveriam dar uma melhor 

assistência. [...] ter mais apoio para os 

pacientes e acompanhantes [...] (Joseane). 

 

O que tem de positivo é aqui ser um centro 

de referência. O que vejo de negativo e isso 

me desagrada é a desorganização, o tumulto, 

a falta de informação, deveria ter palestra 

sobre DSTs, sala com vídeo e informações 

mais disponíveis (Dria). 

 

[...] é tudo muito solto, diria até fragmentado, 

pois cada um faz a sua parte e vai embora, 

não há integração, não há interação com os 

outros membros da equipe (Méd. Borboleta). 

 

Esse hospital é sem estrutura, parece uma 

pocilga humana, não prestigia o profissional, 

as auxiliares que carregam o hospital nas 

costas, não há reconhecimento de suas ações 

e nem perspectiva de crescer. O que é que o 

SAE tem de referência? Nada, afinal não se 

tem nem equipe que discuta problemas, 

melhorias, o crescimento é pessoal e 

individualizado ou então acomodativo. Há 

prepotência médica. É um sistema ruim 

(Méd. Moa). 

 

Aqui não há um trabalho de equipe, 

precisamos ter amplitude de conhecimento e 

ação transdisciplinar. [...] os pacientes não 

lutam por seus direitos de forma cidadã. [...] 

deveria existir reunião de grupo com os 

usuários, despertar neles os sentidos de seus 

direitos, mas só se fala e ninguém faz nada. 

[...] há um comodismo. Parece que os 

cuidados em saúde tomaram outro 

significado, não é mais àquele de estar com o 

paciente vendo-o por inteiro, os profissionais 

perderam a identidade e confiança em si 

como seres humanos em relação com o outro. 

[...] Para se melhorar o atendimento é preciso 

discutir os problemas, ou melhor, reconhecê-

los, pois tem profissional que acha que está 

tudo bem e não quer mexer para não ter 

trabalho, não se envolver. [...] falta esse 

encontro entre a equipe, um responsável 

comprometido que gere mudanças, que mexa 

com a cabeça dos profissionais, falta gente 

jovem também. Assim, reestruturando 

ampliaria o quadro de profissionais, 

principalmente médicos, pois os intervalos 

entre as consultas são longos, o que angustia 

os usuários [...] (Farmac. Tânia). 

 

OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA 

           O resultado das entrevistas reflete os aspectos positivos do serviço no que se refere à 

medicação gratuita, ao bom atendimento, à atenção para o tratamento e acompanhamento da 
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doença, bem como à compreensão e demonstração de interesse e preocupação dos 

profissionais médicos, principalmente quando atendem com tempo. Saber que pode contar 

com o hospital para emergências e por ser um centro de referência especializado em 

HIV/Aids. Por outro lado, emergem aspectos negativos como a falta de estrutura física 

adequada à atual demanda, a desorganização, enfatizam a demora do profissional médico 

para o atendimento, bem como o agendamento de nova consulta para meses depois. 

Consideram extremamente frustrante depois desse “longo intervalo”, chegar e não ter como 

tirar as dúvidas pela falta de tempo do profissional para a escuta. Para o sujeito acometido 

pela doença, essa demora pode significar grande tensão, assim as informações ou dúvidas são 

relevantes ao se pensar nas necessidades dos sujeitos no que se refere ao suporte 

intersubjetivo e efetivo no compartilhamento das experiências e dificuldades numa relação 

dialógica, um agir cotidiano da produção do cuidado relacional centrado no trabalho vivo em 

ato. (MERHY, 2002). O descaso com a estrutura física está relacionado às salas inadequadas, 

sem conforto ou cuidado, e à falta de materiais e equipamentos na hora da consulta.  

           A organização do SAE para os entrevistados deixa a desejar no momento que não 

conta com integração de equipe evidenciando falhas no atendimento local e com os outros 

setores do hospital. Trazem a necessidade de treinamento ou capacitação em humanização 

para os profissionais pela desarmonia entre os mesmos com falhas nas relações humanas, 

falta de interesse e atenção. Falta iniciativa para agilizar ou resolver as questões 

organizacionais e estruturais como, orientação e encaminhamentos, cuidados com a 

privacidade e as informações. Enfatizam a necessidade de ter disponíveis cartazes com 

informações visíveis ao público em geral, espaço para trabalho de grupo, facilitando a 

elaboração de dificuldades e dúvidas. Realizar atividades educativas com palestra sobre 

DSTs, espaço com informações visuais e audio-visuais, ampliar o quadro de profissionais 

uma vez que aumentou o número de usuários, mas a equipe é a mesma, restaurar o apoio do 

Serviço Social que deixa a desejar.  

            Por outro lado, os profissionais refletem os mesmos dilemas dos usuários quanto às 

necessidades de melhoria do serviço no enfrentamento das dificuldades. Avaliam 

negativamente o serviço como grande fonte de estresse devido ao acúmulo de trabalho, 

ambiente sem privacidade, desorganizado, com falta de equipamentos mínimos interferindo 

nas ações diárias como prontuários que se extraviam, exames que se perdem causando atraso 

do atendimento. Faltas e falhas burocráticas que prorrogam execuções refletindo a falta de 

decisão democrática do Estado na atualização dos mecanismos de gestão pública que 
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acompanhem as necessidades reais de mudanças com planejamento e eficácia para 

transformações que sustentem as necessidades sociais. (DRAIBE, 1993).  

           Observa-se ainda que no serviço não existe um coordenador, as decisões são tomadas 

isoladamente e de forma fragmentada, não há atualização dos modelos ou políticas de gestão 

preventiva, dificultando a quem reportar os problemas, gerando a insatisfação dos 

funcionários, a desintegração da equipe pela ausência de reunião e de discussão dos 

problemas. A multiprofissionalidade vem se conformando, desprovida de objetivos em 

comum nas ações em saúde e isso se configura pela dificuldade do trabalho em conjunto com 

trocas e integração de conhecimento, trabalho em equipe. No entanto, observamos múltiplas 

faces sedimentadas em seus fazeres disciplinares individualizados, sem diálogo coletivo ou 

compartilhado. A falta de estruturação do trabalho multiprofissional vem sendo uma 

constante nos serviços, o que dificulta ações integradas em prol dos usuários, bem como 

interação em equipe, o que gera práticas isoladas, acirramento de competências, 

individualismos intensificando fragmentações na percepção dos sujeitos como um todo 

(SILVA et al, 2002).  Em sua lógica individualista, vão se deparando com diferentes 

situações as quais nem sempre encontram resolutividade, se posicionando cada vez mais no 

centro de seu próprio mundo, se fechando num egocentrismo no qual o outro vai se tornando 

dessemelhante e secundário. (MORIN, 2002). Não há mecanismos de trabalho sintonizado, 

mas individualizado e fragmentado e, como se referem os entrevistados, faltam encontros, 

treinamento e capacitação da equipe. As mudanças tecnológicas vão sendo incorporadas 

automaticamente sem procedimentos reflexivos de aprendizagem integrada junto à equipe, 

mas parte-se de interesses ou necessidades individuais. Como verificado por Faria (1996) os 

processos de interação e comunicação na saúde são marcados por assimetrias que estão 

presentes também nas relações interpessoais entre os próprios trabalhadores, sua 

comunicação é sinalizada para referendar as normas e rotinas já pré-estabelecidas. O que 

deveria constituir os processos do trabalho na saúde está distanciado e não se juntam. 

           Percebe-se ações práticas mais voltadas para as “tecnologias leves-duras”, como 

aborda Merhy (2002, p. 57), referindo-se ao conhecimento e saberes aprendidos, não há a 

“interseção partilhada” do cuidado e atenção para o entendimento com os usuários através da 

relação interativa, nem mesmo intra-equipe. Podemos refletir que a desvalorização do 

trabalho multiprofissional no atendimento é uma forma de não contextualizar ou reconhecer 

a AIDS como um problema de saúde de elevada complexidade. (NEMES et al, 2004).  

          Apontam o descomprometimento do serviço social que, embasado em escala de 
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plantões, não se faz presente no SAE, na vivência diária das dificuldades e necessidades do 

usuário, que têm de se deslocar do serviço até o setor do hospital, o que nem sempre fazem. 

A ausência desse profissional no SAE implica em grave comprometimento às questões 

sociais vivenciadas pelos usuários, além da falta de acolhimento a questões mais amplas de 

interação, informação, compartilhamento com outros, o que poderia ser trabalhado em roda 

de conversa, debates, grupos que influenciariam a construção coletiva para o entendimento. 

Como reflete Santos (2005) ao considerar a representação do estigma da Aids na sociedade, 

como sendo um fator contribuinte para o processo de exclusão/inclusão social desses sujeitos 

em sua rede de sociabilidade, deste modo a convivência comunitária e familiar, a aceitação 

do diagnóstico pode gerar situações conflituosas de vulnerabilidades sociais quando não 

trabalhadas, o que compromete sua compreensão, seu tratamento e adesão. Assim, sua 

ausência reflete a falta de integração do SAE com a realidade das necessidades mais amplas 

dos usuários às suas demandas, que muitas das vezes estão relacionadas às informações da 

doença, dos direitos, questões trabalhistas, mercado de trabalho, transporte, articulação para 

suas necessidades, que vêm sendo relegadas e intensificadas pelo abandono, não só da 

estrutura física, mas humana do serviço, que poderia reivindicar e incorporar suas 

necessidades ao programa estadual de DST/HIV/Aids, dentre outros para mudanças. Os 

próprios usuários parecem não reconhecer seus direitos. Um descontrole dos reflexos das 

causas e também das conseqüências entre querer cuidar dos sujeitos e descuidar do lugar que 

os acolhe, uma não-linearidade que na aparente pequena causa pode produzir grande efeito 

(TEIXEIRA, 2008), requerendo cuidado reflexivo, como se refere Santos (2007, p. 80) “o 

caos convida-nos a um conhecimento prudente”. Para isso os profissionais sugerem espaço 

com acesso adequado mais amplo, que comporte o que o SAE vive hoje, uma grande 

demanda sendo acolhida em um espaço amplo, com sala de espera, salas para atendimento, 

propiciando a privacidade na busca pela melhoria da qualidade de vida do usuário, com café 

da manhã, boa alimentação, sala de leitura com discussão, palestras, trabalho de grupo, TV, 

repouso, programas de cesta básica para os mais carentes e visita domiciliar.  

           Nessa produção, reorganizar os serviços de saúde implica na articulação dos 

profissionais para a elaboração de “projetos terapêuticos” que visem encontros de práticas 

ante a necessidade de saúde, não só do usuário, como da própria equipe, enfocando propostas 

de trabalho voltadas para o diálogo, fala e escuta ampliada das necessidades, com 

cumplicidade e responsabilidade, na formação de vinculo compromissado com os sujeitos 

sociais e os objetivos dos serviços de saúde. Devendo nessa busca, considerar a dimensão 
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dialógica, social e cultural dos encontros para o cuidado para além das técnicas e tecnologias 

materiais, compartilhando a atenção e o cuidado como ação realizadora dos processos de 

trabalho, abrangendo o coletivo, com valorização inter-humana compartilhada, como 

propõem Campos (1999), Campos e Amaral (2007), e Merhy (2002). Enfim, refletir o 

sentido da assistência em saúde, o atendimento, a atenção e o cuidado, uma vez que, buscar a 

melhoria do serviço implica em confrontar-se com a realidade, as dificuldade, os jogos de 

poder, a hegemonia. Reconhecê-las como categorias importantes para a discussão dos 

processos do trabalho em saúde, para que haja o envolvimento, e gere mudanças, uma 

sinalização clara no relato da profissional “Farmacêutica Tânia”.  

            Uma realidade possível? Parece que sim, uma vez que os próprios profissionais 

sugerem mudanças, com propostas que parecem mais fáceis de resolver do que pensamos, 

pois não é só a falta de cuidado e competência dos profissionais o que mais incomoda, mas a 

falta de espaço, o fluxograma da instituição, o local de atendimento, a espera pela consulta. 

E, em relação ao contexto social, é a fome, o não entendimento pelo desconhecimento, o 

tratamento impessoal, quantitativo, processos que podem ser trabalhados com 

reconhecimento de necessidades, compromisso, parcerias e gestão participativa, 

conjuntamente à proposta dos grupos para acolhimento. Aliados a isso, a reflexão da 

autonomia do sujeito e seu direito ao consentimento livre, informado e esclarecido pelo 

acadêmico e/ou profissional ante o aprender com o outro. Podemos aqui inserir com Arouca 

(1975, p. 179) e usufruir do seu conceito de “mudança” (em outros termos), como a 

possibilidade de introduzir a noção de que a história é feita pelos sujeitos em particular, estes 

procuram demonstrar uma autonomia política no setor da saúde, tentam neutralizar o 

conjunto das relações sociais que determinam o setor, e o próprio sujeito em suas ações, 

porém, as mudanças vem se configurando apenas na materialidade dos discursos, na 

racionalidade da produção no interior da prática. Assimetrias (FARIAS, 1996) tão presentes 

nas relações e nos processos de trabalho em saúde que descartam os princípios éticos de 

respeito e equidade. 

Quadro 7 - Mapa da categoria “Avaliação e organização do serviço” 

 

A trajetória desse estudo nos possibilitou perceber, acolher, escutar, conhecer e 

registrar as práticas da atenção, passos que nos desvelou e revelou através da observação, 

encontros e desencontros, manifestações e expressões dos sujeitos, relações e interações 

cotidianas, indicadores e representações do serviço, nos permitindo através do mapeamento a 

escolha das categorias de análise da cartografia simbólica da atenção. O “Significado do 
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SAE” foi escolhido por desvelar os sentidos que os sujeitos davam ao serviço, significando 

para o usuário o lugar da fala e da escuta, do confronto com a doença, das possibilidades de 

reconstruir e enfrentar a vida, e para o profissional, a representação e vivência das faltas de 

melhores condições de trabalho, material adequado e melhores salários, fonte de insatisfações. 

A “Percepção do atendimento” trouxe a representação do atendimento e tratamento, 

expectativa com o resultado dos exames, emergindo para o usuário como a possibilidade da 

consulta com tempo para o diálogo e escuta com atendimento receptivo, e para o profissional 

o atendimento se configura pelo excesso da demanda de pacientes comprometendo o 

acompanhamento. O “Processo de interação e comunicação” reflete os encontros, a 

possibilidade de uma fala e escuta significada, e evidencia para o usuário como o momento 

dos esclarecimentos e entendimento, porém há uma rotinização e tecnicidade das 

informações, para o profissional há conceitos teóricos do processo de comunicação, a 

interação se processa de forma individualizada e medicamentosa. A “Percepção do 

tratamento” significando a recepção e o cuidado, o tratamento para qualidade de vida, mas é 

pontuado pelo usuário com dúvidas e dificuldades em seguí-lo, e, para o profissional a adesão 

é algo difícil e problemática, tem implicações sociais como desemprego, desnutrição, 

escolaridade, o que exige atenção contínua. A “Avaliação e organização do serviço” foi 

escolhida por representar os aspectos positivos e negativos do serviço, os conflitos, a 

indiferença, o usuário refere falhas estruturais e organizacionais, longa espera para 

atendimento, os profissionais pontuam o serviço como fonte de stress com excesso de 

trabalho, fragmentação das ações e do processos de trabalho. 
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ULTRAPASSANDO FRONTEIRAS, COMPREENDENDO TERRITÓRIOS 

_____________________________________________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter partido.  

O do inacabamento do ser humano.  

Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão  

é próprio da experiência vital.  

Onde há vida, há inacabamento.  

Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. 

 

 

Paulo Freire 
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Buscamos nessa pesquisa, conhecer e analisar a perspectiva dos sujeitos sociais, 

profissional e usuário, sobre a atenção dispensada ao usuário no tratamento do HIV/Aids em 

um Serviço Ambulatorial Especializado (SAE), tendo como categorias de análise o 

significado do SAE, percepção do atendimento, processo de comunicação e interação, 

percepção do tratamento, organização e avaliação do serviço. 

Ressaltamos que muitos aspectos compõem o percurso e os territórios desse trabalho, 

travessias de significações na busca de resposta à nossa questão norteadora: Como se 

desenvolvem a atenção e o cuidado ao usuário com HIV/Aids ante suas necessidades no 

cotidiano da sua assistência no serviço de saúde? Há uma resposta adequada ou satisfatória 

dos profissionais da equipe de saúde às demandas desses sujeitos? 

Um dos nossos pressupostos era de que a atenção à saúde está centrada no cuidar, na 

dimensão cuidadora do profissional de saúde, que visa produzir fala e escuta, relação 

intercessora e dialógica com o mundo subjetivo do usuário de acordo com sua necessidade de 

saúde, relações de acolhimento e vínculo, articulando saberes para compor projetos 

terapêuticos. E, o outro, que tais projetos são fatores essenciais para a qualidade do 

tratamento, assim a adesão à medicação e a resposta ao tratamento dependerá da formação do 

vínculo, dos cuidados e atenção recebidos nos serviços de saúde, da ação e atitude dos 

profissionais no que se refere às possibilidades de relações empáticas e acolhedoras às 

necessidades do usuário, suas dúvidas e ansiedades.  

Nesse percurso cartografamos a vida, a existência, as relações, enfim, as interações 

convergentes e divergentes nos caminhos e descaminhos dos percursos dos usuários do SAE, 

e, por concebermos o referencial baseado nas tecnologias não materiais da atenção voltado à 

tecnologia de relação, este nos possibilitou conhecer, analisar e interpretar os resultados 

encontrados, revelando o modelo de atenção dispensada ao usuário no tratamento do 

HIV/Aids, sustentando nossos pressupostos.  

Na análise da percepção dos sujeitos de acordo com as categorias foi observado que o 

significado do serviço de saúde para o usuário reflete sua necessidade de reconstrução do 

viver, uma vez que ter a doença implica em riscos. Portanto, é ali naquele local que poderá ser 

compreendido em suas ansiedades, através da interação e escuta do profissional ao ser 

atendido e tratado, perspectivas de ampliar a expectativa de vida. Porém, o tratamento para 

alguns usuários é gerador de dúvidas e dificuldades, sendo motivo de preocupação que é 

intensificada ao não encontrar ecos às suas dúvidas, seja pela hierarquização diante o saber 

profissional que não o considera como participante do seu processo de cuidado com a saúde, 

seja por falhas estruturais e organizacionais gerando stress.  
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O serviço, além de significar o lugar do tratamento, é evidenciado pelos usuários como 

o do confronto com a contaminação e a doença, sendo para muitos o único lugar possível de 

se falar sobre ela, de se manter no anonimato da crítica e da exclusão social, mas é também o 

lugar do encontro com os semelhantes no mesmo adoecimento, o que permite refletir, buscar 

informações, falar e ser ouvido, realizar elaborações e reconstruir os sentidos de vida.  

A dinâmica do cuidar para os profissionais está baseada nas barreiras estruturais e 

organizacionais do trabalho, bem como humanas, econômicas e sociais. O serviço é reflexo de 

precárias condições de trabalho acentuado por essas barreiras, além da vivência da sobrecarga 

demandada pelo excesso de atendimentos. Preocupações, faltas, necessidades e interesses que 

influenciam na produção de atos do cuidar, o cuidar de si e o cuidar do outro. Tentativa de 

práticas coerentes, mas que evidenciam ainda um processo em construção. Para esses 

profissionais, o serviço representa falhas e insatisfações comprometedoras ao atendimento e 

acompanhamento do usuário e às próprias realizações pessoais, uma vez que é a grande 

demanda de pacientes que sobrecarrega a todos, principalmente o médico. Essa sobrecarga 

gera uma rotinização do tratamento baseadas na produtividade da assistência medicamentosa 

e tecnicidade das informações. Um sistema social de saúde centrado no atendimento médico 

que estabelece determinantes do saber-fazer que torna alheio as subjetividades presentes, 

fragmentação de ações e processos de trabalho, evidenciando traços do saber-poder em jogo 

na atuação clínica, voltada ao tratar do corpo. 

A atenção e o cuidado se organizam assim, dentro de uma lógica biomédica, centrada 

na assistência individualizada, no tratamento, na solicitação de exames e na terapêutica 

medicamentosa dos anti-retrovirais, um modelo tradicional e tecno-assistencial de atenção à 

doença. A organização dessas ações e as condutas terapêuticas, como observado também em 

outros estudos, mostram um modelo tensionado e hegemônico, que organiza o trabalho de 

forma verticalizada, centrado no médico para os demais profissionais, de forma corporativista, 

atuando sobre um mesmo caso de forma fragmentada nas diversas especialidades, e com 

atendimentos impessoais. Aspectos que geram procedimentos específicos, enfocando mais as 

tecnologias estruturadas da informação, da normatização e do conhecimento, desconsiderando 

o usuário, sujeito social participante do processo de seu adoecimento e conseqüentemente no 

processo do cuidado com a saúde. Este modelo é reflexo do paradigma clínico de assistência à 

saúde baseada na atenção biologicista das causas das doenças, fragmenta o conhecimento, 

descreve partes para o entendimento do todo, mecanicismos que fundamenta ainda hoje a 

atenção, comprometendo a compreensão da diversidade e singularidade dos sujeitos, tornando 

impessoal, os encontros, a realidade da interação para o cuidado e atenção em saúde. 
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Apesar das muitas queixas, o atendimento se mostra satisfatório para os usuários, uma 

vez que está miscigenado ao tratamento voltado às informações sobre os cuidados e a 

prevenção da doença, à prescrição do esquema terapêutico medicamentoso orientado pelo 

médico, “ao cuidado com a doença e a qualidade de vida”. Ter o medicamento gratuito e 

disponível é considerado como um aspecto positivo do serviço, bem como esse ambulatório 

funcionar dentro de um hospital de doenças infecto-contagiosas. Porém a falta de tempo do 

profissional para a escuta e o diálogo interativo foram evidenciadas, bem como a falta de 

privacidade e do cuidado psicossocial e cultural com os pacientes, gerando tensão e 

inquietude nos usuários.  O atendimento rápido, “às pressas”, do serviço reflete-se na pobreza 

de detalhes relacionados à adesão, conseqüentemente aos efeitos colaterais da terapia 

antiretroviral, vivenciada pelos usuários. Os esquemas terapêuticos não são analisados com 

atenção e cuidados pelo profissional para cada sujeito, considerando seus aspectos bio-psico-

sócio-culturais, mas unificados e abordados apenas como obrigatoriedade de seguí-los 

rigidamente, considerando horários e o risco de adoecer. Da parte do usuário há sempre muita 

ansiedade e stress com o tratamento, principalmente com o resultado dos exames a cada nova 

consulta, mas isso não é percebido ou considerado como parte importante do tratamento para 

o profissional. Além disso, eles próprios quando deixam de cumprir as recomendações dos 

profissionais, alegam que o tratamento é gratuito e não assimilam que a sociedade já pagou 

pelos serviços de saúde e que isso implica em alto custo para o governo quando não se adere, 

desperdiçando-se medicamentos e serviços.  

Há uma desresponsabilização da equipe como um todo, no desvendar junto aos 

usuários os sentidos imputados ao adoecimento para negociação de posições e facilitação no 

processo interativo, bem como no compartilhamento desses sentidos e ressignificação 

consciente, principalmente ao se considerar a baixa escolaridade, desemprego e renda dos 

sujeitos. Fronteiras de responsabilidade pessoal para compreensão das organizações vivas, do 

entendimento do todo nas partes e das partes nesse todo, que são o processo do adoecimento e 

as singularidades humanas. Barreiras e desencontros nos processos interativos do trabalho em 

equipe gerando vulnerabilidades e conflitos nem sempre percebidos. Fronteiras que requerem 

reflexão, rupturas com as cegueiras e silêncios, uma vez que as práticas em saúde são 

essencialmente relacionais, baseadas em encontros para a produção de atos de cuidado.  

Por sua vez, o profissional do serviço público do SAE considera suas condições 

estruturais de trabalho inadequadas, pois além de vivenciar o “corre-corre” entre um serviço e 

outro, tem que lidar com a realidade da falta de condições clínicas, materiais e humanas, 

dificuldades para solicitação/realização de exames mais complexos e essenciais, especialistas 
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para clinicas alternativas e complementares às necessidades de cada caso, o que muitas vezes 

é resolvido através de interesses e favores pessoais, o que nem sempre é possível, 

comprometendo a clínica. A essas se somam dificuldades próprias dos usuários pelo estilo de 

vida, drogatização e alcoolismo, pauperização, demência e abandono.  

Os usuários, em sua maioria, freqüentam o serviço há muito tempo, desenvolvendo 

laços significativos de confiança com os profissionais, mas evidenciam-se dificuldades 

interativas para questões psicossociais. As práticas de atenção do serviço não contextualizam 

as necessidades dialógicas requeridas pelos sujeitos como o olhar, a percepção, o 

reconhecimento de sua presença e a presença co-responsável no cuidado e na atenção. O 

usuário é sempre atento à coerência profissional, observando e verificando suas ações, bem 

como da equipe e do serviço como um todo, configurando a comunicação como a 

possibilidade de troca para o entendimento, o que nem sempre acontece.  

Quanto aos profissionais, a comunicação é tida como base para o crescimento a partir 

da formação de vínculo e trocas para o entendimento, contudo, poucos ultrapassam a 

perspectiva do tratamento para o entendimento e promoção do diálogo interativo, sendo a 

experiência da necessidade e do adoecimento do outro pouco vivenciada. Pensar a abertura 

dialógica para a escuta atenta é considerar a perspectiva do ato de falar re-unindo, 

desvendando contextos e experiências psico-socio-culturais, perspectivas de produção de 

saúde no espaço relacional profissional-usuário.  Re-significando os modelos de trabalho 

tradicionais, talvez se torne possível a realização do trabalho vivo em ato, o uso das 

tecnologias leves, que possibilitariam encontros com formação de vínculos e 

responsabilização.  

Por outro lado, há uma avaliação negativa quanto à estrutura e organização dos 

serviços, faltam salas para o atendimento, atraso do profissional médico para as consultas 

aprazadas, bem como o agendamento com longo intervalo de tempo entre uma consulta e 

outra. Esse aspecto é enfatizado com frustração pelos usuários que ao considerarem um longo 

espaço de tempo entre uma consulta e outra, se vêem diante de um atendimento curto e com 

pouca atenção, não permitindo dirimir suas dúvidas, tendo em vista a falta de tempo e atenção 

do profissional para a escuta. Ao mapear essas observações do processo de trabalho quanto a 

esse aprazamento, foi possível também verificar que um significativo número de usuários 

faltam às consultas, comprometendo essa agenda. Não há um gerenciamento formal do 

serviço para a avaliação ou controle das ações técnicas e administrativas do serviço oferecido, 

evidenciando a desarticulação das práticas produtoras do cuidado, os individualismos e a 
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fragmentação do processo de trabalho, sendo incorporado automaticamente sem ação 

reflexiva.  

Outro aspecto bastante critico é a ausência de reunião de equipe técnica para estudo e 

discussão de casos, o que impossibilita o acompanhamento e controle interno das atividades e 

práticas de forma efetiva e compartilhada das experiências, tanto de profissionais quanto de 

usuários, dificultando a dialógica do agir cotidiano da produção do cuidado relacional 

centrado no trabalho vivo em ato. O reconhecimento dessas barreiras implica em interesse e 

empenho por mudanças, através da integração da equipe, para o reconhecimento das 

dificuldades dos processos de trabalho, requerendo partilhar as dificuldades para a realização 

de trabalho vivo, que deve ser baseado em co-responsabilidade participativa, associado à 

gestão do serviço e, conseqüentemente à articulação para projetos terapêuticos compartilhados 

em defesa da vida. Cabe aqui, considerar a prática social reflexiva, os direitos dos sujeitos 

sociais, profissionais e usuários, sujeitos que afetam e são afetados pelos processos 

produtivos. Tais potencialidades para renovação, nem sempre são desejadas pelo Estado 

mercantilista, que se nega através do incentivo ao saber-poder dos profissionais, a cumprir o 

seu papel na promoção de intervenções, para práticas de atenção promotoras de efetividade, 

para os cuidados com a vida de quem sofre com a doença, e os tratamentos hospitalocêntricos.  

Neste contexto, a dimensão interna das múltiplas formas de cuidar de quem convive 

com o HIV/Aids, caracteriza-se como um modelo tensionado, fragmentado, burocrático e 

conflitante, marcado por intervenções ainda no corpo individual, relacionados à doença, típico 

de um cenário arcaico e histórico das ações públicas de saúde, no qual se ignora/anula o 

sujeito de seu discurso, imputando práticas tecnicistas do saber profissional, modos de operar 

a produção do cuidado, desconsiderando a tecnologia das relações, dos encontros, das trocas 

entre saberes científico e popular, simbólicos e subjetivos das relações sociais.  

Territórios instituídos que podem gerar novos processos instituintes com abertura para 

outras possibilidades, uma micropolítica do trabalho vivo em ato, compondo diálogos entre 

profissionais e usuários, inovações singulares na lógica dominante, devendo ser exploradas, 

através da imaginação de novas práticas humanas e novas formas de vontade, que podem 

levar ao entendimento e compreensão dessa relação. 
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FINALIZANDO TRAVESSIAS, REALIZANDO CONSIDERAÇOES...  

_____________________________________________________  
_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... o diálogo é uma exigência existencial.  

E, se ele é o encontro em que se solidariza o refletir e o 

agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem 

tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem 

consumidas pelos permutantes. 

 

 

Paulo Freire 
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Consideramos importante nesse momento final ressaltar que muitos aspectos fizeram 

parte desse estudo, nada foi isolado, tudo significado, constituindo um compromisso mais que 

técnico, ético, cuidadoso, um exercício de cidadania. Realidades vividas, espaços 

compartilhados, cuidados percebidos, encantamento e envolvimento pela riqueza de detalhes, 

humanidade significada numa trama tecida nos atravessamentos do convívio com os sujeitos, 

inquietações no cotidiano da pesquisa. Uma viagem que nos deixou várias vezes à deriva, 

navegantes aprendizes, observadores, construtores de um espaço cujas paisagens foram se 

desnudando na medida em que se foi construindo movimentos, desvelando identidades, 

mediando intenções e ações, nos permitindo cartografar a atenção e o cuidado em saúde em 

um serviço de referência em HIV/Aids.  

Conhecer e analisar a perspectiva dos sujeitos sociais, profissional e usuário, sobre a 

atenção dispensada ao usuário no tratamento do HIV/Aids, trouxe contribuições que poderão 

facilitar o processo de interação e comunicação dos profissionais que atuam direta ou 

indiretamente com os sujeitos usuários em tratamento, possibilitando ainda repensar o 

cotidiano de sua prática, permitindo implementar alternativas que enriqueçam o trabalho 

integrado em equipe, favorecendo a co-participação e trocas de experiências. A pesquisa 

possibilitou, por sua vez, uma visualização do serviço a partir de quem o recebe, o usuário, e 

da visão dos profissionais em suas relações com os outros profissionais, parecendo-nos um 

dos pontos mais importantes do estudo por duas razões: a primeira deu voz aos usuários, pois, 

via de regra, não são considerados em suas opiniões e, neste caso, tornaram-se sujeitos 

sociais; a segunda foi oportunizar aos profissionais um momento para reflexão das suas 

próprias ações, apontando possibilidades de estudos futuros sobre o seu próprio trabalho. 

Em nossa trajetória, nos chamou à atenção na prática em saúde, a assimetria das 

relações dificultando a construção e o exercício da cidadania dos sujeitos envolvidos, 

característica que incide na desconsideração da realidade dos usuários, ou seja, as 

desigualdades sociais e culturais, a dor e a miséria, o preconceito. Por outro lado, não 

podemos deixar de pontuar o envolvimento dos profissionais, que embora fragilizados e 

desamparados ante as faltas da própria escuta, da inadequação da estrutura física e 

organizacional do serviço, do reconhecimento e da ausência de sustentação às tensões e 

desafios de lidar com a realidade do sujeito que convive com o HIV/Aids, vêm vivenciando a 

segmentaridade, a rotinização do seu modo de fazer e ser, incorrendo no erro e na ilusão da 

negação da realidade e das próprias necessidades. E aqui podemos dar ênfase a necessidade de 

uma atenção mais cuidadosa a equipe de enfermagem, mais especificamente as técnicas da 

recepção, que acolhedoras em seu modo de fazer e ser, tornam-se o anteparo das angustias 
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inicias - da chegada, e finais - da saída, dos usuários do serviço, requerendo para isso 

treinamento, acolhimento, suporte e escuta às próprias ansiedades. Enfim, aspectos que 

requerem serem ampliadas para novas formas de produção da atenção e cuidado, com o 

trabalhador e o usuário, perspectivas para práticas contextualizadas a realidades vividas pelos 

sujeitos, priorizando apreender com as experiências e construir redes de relações que 

despertem para a cidadania, os direitos e deveres, a ética e o cuidado, os interesses e desejos. 

Uma das questões evidenciadas na pesquisa foi à causa da não adesão ao tratamento, o 

porquê desse processo acontecer. Embora não fosse o motivo do nosso estudo, indícios 

surgiram que talvez confirme essa não adesão, como o fato da não escuta significada às 

necessidades dos usuários, uma vez que a interação é marcada pela rotinização técnica das 

informações do tratamento, pontuado por eles com dúvidas e dificuldades em seguí-lo. O 

atendimento do profissional é realizado de forma rápida pela alta demanda agendada, uma 

questão que reflete também no longo espaço de tempo no agendamento entre uma consulta e 

outra. Portanto, consideramos que outros estudos poderão ser feitos para melhor vislumbrar 

esses aspectos, como exemplo: o que contribui para a adesão ou não? Que motivações o 

sujeito aderente tem para seguir o tratamento? 

As características da realidade do local estudado nos levaram a perceber que as 

relações entre os sujeitos podem ser potencializadas ao se criar espaços coletivos de discussão 

e reflexão das práticas em saúde e dos processos de trabalho. Ao analisarmos o processo 

interativo, este não está sendo contemplado em suas peculiaridades e fragilidades voltadas ao 

entendimento, acolhimento e escuta coletiva do espaço compartilhado, o que pode garantir o 

envolvimento, cooperação e construção solidária da atenção e do cuidado.  

Assim, concluímos após uma longa jornada uma viagem por várias fronteiras, 

inúmeras paisagens, desveladas por propostas instituídas e instituintes, objetivas e subjetivas, 

asiladas e exiladas, porém tendo como produto incontáveis mapas, apontando várias direções 

que compõem conteúdos e conhecimentos que requerem ser contemplados, precisam ser 

partilhados como a doce brisa das marés. Daí nosso início partilhado, concretude de sujeitos 

em seu papel social que se encontram nesse momento no exílio, não no abandono, mas na 

inquietação de novos rumos em sua embarcação.  

A atenção ao usuário em um centro de referência HIV/Aids em Natal/RN sob a 

perspectiva de profissionais e usuários pode ser por nós definida como a possibilidade de 

redefinir o atual modelo de assistência para uma forma mais humana de acolher, escutar e 

então conhecer. Portanto, este estudo não se esgota aqui, mas abre caminhos para outros 

estudos que poderão subsidiar novas práticas produtoras de cuidado e atenção... 
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