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RESUMO 

 
 

 
Esta pesquisa aborda o tema da humanização na saúde que integra a agenda da 
política de saúde no Brasil. O pressuposto é que apesar do contexto social e político 
do Brasil neste principio do século XXI e seus reflexos no campo da saúde, com 
muitas contradições e desafios, o modelo de atenção da Estratégia Saúde da 
Família, mesmo com muitas dificuldades e discrepâncias entre o real e o proposto, 
vem produzindo experiências locais com potencialidades que não devem ser 
desperdiçadas. Recorre a marcos antiutilitaristas, ancorando-se mais fortemente nos 
aportes teóricos de Boaventura de Sousa Santos, acerca da sociologia das 
ausências e das emergências e do trabalho de tradução.  Seus objetivos estão 
direcionados para a reflexão sobre os eixos teóricos e organizativos norteadores da 
Política Nacional de Humanização-PNH e seus ecos na política municipal de saúde 
de Natal; para análise dos marcos da referida política no nível local; para o 
conhecimento das visões e vivências dos agentes da humanização no cotidiano do 
processo de trabalho e para os principais desafios da política. Teve como campo de 
investigação empírica a Estratégia Saúde da Família do município de Natal-RN, 
utilizando uma abordagem predominantemente qualitativa, apesar de feitos alguns 
levantamentos quantitativos com um caráter complementar. Para sua 
operacionalização, utilizou procedimentos variados, como: a pesquisa bibliográfica; a 
pesquisa documental; e o trabalho de campo onde foram realizadas entrevistas e 
observação direta. A interpretação das informações obtidas foi fundamentada na 
análise documental e na cartografia simbólica das representações sociais. As 
evidências cartografadas apontaram que as práticas ainda ocorrem em condições 
desumanizadoras comprometendo a qualidade da atenção prestada, mas também a 
existência de um movimento de mudanças no processo de trabalho, que vem 
fortalecendo o vínculo e ampliando ações desenvolvidas incorporando novos 
sentidos na perspectiva da diversidade, da integralidade e da solidariedade. O mapa 
delineado mostra uma realidade sinalizada por intenções explicitadas em uma 
agenda política, por situações concretas marcadas por dificuldades de diversas 
naturezas observadas no trabalho desenvolvido e expressadas nas palavras dos 
agentes, e por pistas latentes identificadas em experiências locais exitosas, que 
demandam ainda muitos desafios a serem enfrentados para consolidação das 
mudanças propostas.  
 
Palavras chave: Humanização; Saúde da Família; Atenção Primária .  
 
 
.   
 
 



ABSTRACT 

 
 
 
This study approaches the topic of humanization in health that involves the set of 
policies implemented by the Ministry of Health in Brazil. Its aims are directed towards 
a reflection on the guiding theoretical and organizing axes of the National 
Humanization Policy (NHP) and their repercussions on municipal health policy of 
Natal, Brazil; an analysis of the results of the policy at the local level; knowledge of 
the views and experiences of the humanization agents in the daily work process and 
identification of the main challenges of the policy. The empirical field of investigation 
was the Family Health Strategy (FHS) of the city of Natal. The assumption of the 
study is that the FHS has produced local experiences with potentialities that must not 
be wasted, in which there are difficulties and discrepancies between the real and 
proposed model. The contradictions and challenges in the social and political context 
of Brazil in the early XXI century and their consequences in the field of health reflect 
anti-utilitarian aspects anchored strongly in the theoretical concepts of Boaventura de 
Sousa Santos about the sociology of privations and emergencies as well as of the 
work of translating. The predominantly qualitative approach collects some 
complementary quantitative data. The study procedures used were the following: 
bibliographic research; documental research; interviews; and direct observation. 
Interpretation of the information obtained was based on documental analysis and on 
the symbolic cartography of the social representations.  Cartographic evidence 
suggests that practices still take place under dehumanizing conditions that 
compromise the quality of care given. However, there is a movement aimed at 
changing the work process that has been strengthening the link and widening the 
measures developed, incorporating new directions in diversity, integrality and 
solidarity. The map drawn shows a reality manifested by explicit intentions in a 
political agenda, by concrete solutions marked by an assortment of difficulties and 
expressed in the words of the agents and by latent clues identified in successful local 
experiences, posing many challenges for the consolidation of the proposed changes.  
 
Keywords: Humanization; Family Health; Primary Care.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A política de saúde do setor público no Brasil vem passando, desde 1988, por 

uma grande mudança nos níveis paradigmáticos e organizacionais. 

A reforma proposta, convencionalmente chamada de reforma sanitária, partiu 

da crítica à política vigente herdada do regime militar (1964-1985), com 

características mercantilistas e reducionistas, e foi construída através de um 

movimento de luta, envolvendo diversos segmentos da sociedade que formatou o 

seu ideário teórico e político, em um cenário configurado por dificuldades e 

paradoxos. 

Santos (2005, p. 37), discutindo sobre as dificuldades da construção de 

teorias críticas destaca: “a teoria é a consciência cartográfica do caminho que vai 

sendo percorrido pelas lutas políticas, sociais e culturais que ela influencia tanto 

quanto é influenciada por elas”.  

A experiência da reforma sanitária brasileira conforma a arquitetura de um 

projeto construído, com aportes teóricos críticos e lutas políticas, assentado na 

aspiração de posturas emancipatórias e de maior justiça social, e que ainda está 

percorrendo um caminho com embates, avanços e recuos, conforme o pensamento 

de Santos, acima explicitado.  

Entretanto, é importante demarcar que, em grande parte, os desafios que o 

sistema de saúde hoje está enfrentando têm a sua origem no início do século 

passado, frutos de uma política de Estado constituída pela ação de um poder central 

exercido por oligarquias regionais, que instituíram normas e regulação social da 

relação capital e trabalho, privilegiando setores da economia e grupos populacionais 

(COHN, 2006). 

A trajetória das políticas de saúde, relatada por diversos autores1, reafirma a 

herança herdada pela atual política, responsável por características incrustadas e 

difíceis de serem removidas, tais como: fortalecimento do setor privado, modelo de 

atenção hospitalocêntrico, distribuição desigual da oferta de serviços, entre outras. 

                                                           
1 Sérgio Arouca; Jairnilson Paim; Amélia Cohn; Sarah Escorel; Sônia Fleury; Eugênio Vilaça entre outros. 
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Ademais, o contexto social e político global hegemônico, com o revigoramento 

das teses expressas no neoliberalismo que redimensionam as relações entre Estado 

e mercado, atua como força contrária aos projetos que se propõem a fortalecer o 

espaço público, a exemplo do projeto da reforma sanitária brasileira.  

Lechner (2004, p.13), discutindo sobre novos perfis da política no 

neoliberalismo, identifica por um lado a mercadorização e por outro lado as 

insatisfações da população que levam a novas formas de fazer política na busca de 

um melhor governo. Sobre a mercadorização destaca: 

 

 
assuntos outrora compartilhados por todos, agora são privatizados, ou seja, 
subtraídos da esfera igualitária da cidadania. As privatizações dos serviços 
públicos significam mais que medidas exclusivamente econômicas, 
avaliadas com critérios de eficiência e produtividade. No fundo, decide-se o 
que uma sociedade está disposta a compartilhar em termos de bens 
públicos. À medida que a noção de bem público se dilui, a referência à 
ordem coletiva tornar-se vácua.  

 

 

Considerando o perfil do neoliberalismo, com fortes características 

mercadorizantes, a política de saúde no Brasil apresenta-se de forma dissonante, 

com muitas barreiras a serem enfrentadas. Uma vez que seu projeto traz uma 

concepção ampliada de saúde, relacionando-a com qualidade de vida e cidadania, o 

que requer políticas intersetoriais inclusivas e profundas com mudanças estruturais. 

No plano organizativo, por exemplo, foi proposto um Sistema Único de Saúde (SUS), 

desmercadorizante, baseado em princípios universalizantes, equitativos, 

integralizados e em diretrizes descentralizadoras e democratizantes.  

Em contraposição ao contexto internacional da perda de hegemonia dos 

estados de bem-estar social com ascensão das políticas neoliberais no mundo, o 

Brasil amplia os direitos em saúde, e mesmo sem assegurar a plenitude destes 

direitos, o SUS possibilita a ampliação do acesso a serviços de saúde2, sendo 

responsável por uma cobertura de 75% da população SILVA (2009). 

                                                           
2 Algumas informações disponíveis no site do MS (www.saude.gov.br), sobre procedimentos realizados no ano de 2007, por exemplo, reforçam 
que o SUS pode ser considerado uma política de inclusão social: mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, 87 
milhões de brasileiros são acompanhados por 27 mil equipes da ESF presentes em 92% dos municípios. Realizou em 2007: 2,7 bilhões de 
atendimentos ambulatoriais; 610 milhões de consultas; 10,8 milhões de internações; 212 milhões de atendimentos odontológicos; 403 milhões de 
exames laboratoriais; 2,1 milhões de partos; 13,4 milhões de ultrassons, tomografias e ressonâncias magnéticas; 55 milhões de seções e 
fisioterapia; 12 mil transplantes; 215 mil cirurgias cardíacas; 9 milhões de seções de radioquimioterapia; 9,7 milhões de seções de hemodiálise; 
150 milhões de vacinas e 23 milhões de ações de vigilância sanitária. Atualmente está em circulação uma manifestação popular de apoio ao SUS 
como Patrimônio da Humanidade a ser enviada a Unesco, responsável pela concessão do título de Patrimônio. 
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Contudo, este mesmo autor também mostra que ainda persistem dificuldades 

no acesso e na qualidade dos serviços prestados, além do comprometimento da sua 

unicidade, uma vez que desde a sua criação se caracterizou como um sistema para 

pobres, enquanto as camadas sociais de maior poder aquisitivo o utilizam, para 

procedimentos complexos e de alto custo, em complementaridade aos seus planos 

privados e, muitas vezes, em condições de privilégio com relação ao usuário (SILVA, 

2009). 

Paim (2009, p.32), analisando os contextos políticos desde a criação do SUS, 

afirma que as políticas racionalizadoras anteriores, criaram ao mesmo tempo, um 

espaço favorável às políticas democratizantes, assim como a chamada “Nova 

República” que apostou em reformas para saldar a dívida social acumulada nos 21 

anos de regime militar, apesar de não conseguir fazer cumprir o proposto. E 

ressalta: 

 

 
Os governos que sucederam o impeachment na conjuntura pós constituinte 
(Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva) 
foram incapazes de fazer avançar o processo de reforma sanitária em todos 
os aspectos. No limite produziram fatos que levaram à implantação tortuosa 
do SUS. 

 

 

Entretanto, Pasche (2008) reconhece muitos avanços do SUS destacando a 

reorganização da rede de atenção com a municipalização e a regionalização ainda 

em fase de implantação; o fortalecimento de estratégias para atenção básica como a 

saúde da família; a ampliação do acesso das pessoas aos serviços de saúde; a 

ampliação também da força de trabalho em saúde, maiores investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento científico tanto de equipamentos como de insumos 

estratégicos, como vacinas e medicamentos; o desenvolvimento de sistemas de 

informações , além de passar a contar com programas reconhecidos mundialmente 

como de excelência a exemplo dos programas de imunização e de prevenção de 

Doenças Sexualmente Transmissível (DST) e Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS).  

Convém ressaltar que o mesmo autor também reconhece que os desafios 

ainda são enormes, se reportando principalmente à cultura sanitária biomédica; ao 
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aporte insuficiente de recursos, as iniquidades no acesso, aos vazios assistenciais 

em territórios,  a inexistência de uma rede de atenção operacional; a cultura 

federativa que leva à competição por recursos e a baixa responsabilização sanitária;  

a presença marcante de interesses privados corporativos e políticos partidários;  a 

baixa capacidade de ordenamento dos processos de formação para as 

necessidades do sistema de saúde e os inúmeros problemas no campo da gestão 

do trabalho. 

As avaliações sobre o SUS nos seus 20 anos em grande parte, o consideram 

como um processo em construção permanente, logo em mudança, reconhecendo 

avanços e dificuldades impostas por fatores diversificados relacionados ao contexto 

político/econômico/social e cultural. 

Vale salientar que, entre os avanços da experiência reformista, evidencia-se 

um processo de ampliação de identidades e interesses que configuram novas 

relações entre Estado/sociedade, e entre gestores/ trabalhadores/usuários.  

Retomando as mudanças propostas para o SUS, estas se referem aos planos 

da macro/micropolítica, e, no caso do modelo de atenção, busca-se a transformação 

de modelo biologicista, curativo e hospitalocêntrico para um modelo integral, em 

rede, articulando ações promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras. 

Para o nível da atenção básica, considerada como porta de entrada do 

sistema de saúde, a partir de onde deve se estabelecer as relações com os outros 

níveis de complexidade, está sendo proposta, para reorientação do modelo de 

atenção, a Estratégia Saúde da Família (ESF), visando incorporar uma nova 

dinâmica de atuação nas unidades de saúde. 

A ESF busca romper com paradigmas cristalizados historicamente, que 

conformam um tipo de assistência curativa e individualizada, na perspectiva de 

ampliar o olhar, o pensar e o fazer, nos quais as dicotomias sejam substituídas, e as 

novas abordagens integralizem o processo saúde/doença; a família/comunidade; o 

trabalho multidisciplinar em equipe e as ações intersetoriais. 

Contudo, as mudanças também dependem, em grande medida, das relações 

cotidianas estabelecidas nos processos de trabalho e de gestão, portanto, dos 

sujeitos partícipes das situações concretas desenvolvidas nos serviços de saúde 

(MERHY, 2006). 
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Nesta linha de argumentação, este mesmo autor ressalta que, se não houver 

alteração do modo como os trabalhadores de saúde se relacionam com o seu 

principal objeto de trabalho: “a vida e o sofrimento dos indivíduos, famílias e 

coletividade”, não basta corrigir procedimentos organizacionais e financeiros das 

instituições, pois o grande desafio é a busca de um outro modo de operar o trabalho 

em saúde, construindo uma relação mais solidária. 

Diante da forma como o trabalho em saúde vem sendo realizado, 

considerando muitas vezes o usuário como objeto, não como sujeito, como parte e 

não como um todo, excluído do seu contexto social; reforçando a fragmentação do 

conhecimento e a superespecialização; valorizando excessivamente a tecnificação 

conduzida para os interesses de um mercado lucrativo, surge o debate sobre 

desumanização como consequência deste cenário e como dificuldade a ser 

enfrentada na prestação de serviços do SUS. 

Boltanski (1984) em texto clássico, estudando sobre o tema do trabalho em 

saúde, conclui que o mesmo se pauta numa tripla ética: do cuidado desinteressado, 

que tem suas origens na caridade e nos sentimentos religiosos; da ciência, que 

pensa o corpo humano como objeto de estudo; e do negócio em torno de valores 

agregados e mercantilistas, chamando atenção para a desumanização em 

decorrência de posturas direcionadas por estas éticas. 

Luz (2004) nos alerta que a racionalidade científica instituiu a natureza como 

objeto a ser dominado, como exterioridade ao homem, e como materialidade a ser 

apreendida, criando um conjunto de dualidades no seu trajeto histórico. Estas 

dualidades (matéria/espírito; quantidade/qualidade; objeto/sujeito; corpo/alma; 

corpo/mente) fundamentadas na racionalidade moderna se expressaram em vários 

campos do conhecimento e de forma muito marcante nas ciências da saúde.   

A ciência, então, passou a ter um valor unívoco e superior no campo da 

saúde. Tudo que não era considerado conhecimento científico passou a ser 

refutado; e o saber popular, utilizado com tradição na saúde, foi negado e muitas 

vezes combatido. O rigor científico desqualificou as práticas vinculadas à 

experiência cotidiana e ao diálogo, distanciando com isto os profissionais de saúde 

dos usuários, e contribuindo para relações distantes e desumanas. 
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Foucault (2006), estudando as modificações do saber e da prática médica, 

identifica a tendência utilitarista da medicina, apontando como ponto de referência o 

surgimento da clínica médica. 

A partir de uma crítica sociológica sobre as práticas médicas modernas, 

Martins (2003) também ressalta que a generalização da ideologia utilitarista e 

mercantilista, no campo médico, vem contribuindo sobremaneira para tecnificação e 

desumanização do cuidado. 

Esta desumanização se expressa através de um conjunto de práticas e 

lógicas impostas pelo modelo hegemônico de atenção à saúde, que pode ser 

caracterizado como excludente, racionalizador e permeado por relações de poder 

desiguais. 

Entretanto, é oportuno enfatizar que apesar de ser este paradigma científico 

ainda dominante, o mesmo está vivendo uma crise na sua epistemologia, surgindo 

assim, a partir da sua crítica, outras formas de compreensão e explicação dos 

fenômenos físicos e sociais, desencadeando uma revisão e um repensar das 

práticas cotidianas. 

Sobre este assunto, Santos (2005) discute um novo paradigma que chama de 

emergente, no qual todo conhecimento científico é social; todo conhecimento é local 

e global; todo conhecimento é autoconhecimento; e todo conhecimento visa 

constituir-se em senso comum.  

Para esse autor, o paradigma emergente aproxima as ciências naturais das 

ciências sociais, e ambas se aproximam das humanidades, com um enfoque novo, 

trazendo para cena a “pessoa” como autor e sujeito do mundo.  

Ainda dentro desse enfoque, Wallenstein (2007), fazendo uma crítica ao 

universalismo europeu, ressalta que, apesar de ancorado em premissas tais como a 

paz, a democracia e a liberdade, este é guiado por interesses dominantes do 

sistema mundo moderno, e por esta razão considera um falso universalismo, 

discutindo como avançar na direção de um “universalismo universal” para o sistema-

mundo futuro.  Na sua visão, este universalismo deve superar os processos de 

dominação e adotar novos princípios humanísticos de reciprocidade verdadeira, ou 

seja, deve recuperar a importância do homem e da humanidade nas decisões 
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políticas, e no caminho de uma verdadeira democracia vista como elaboração 

humana. 

O tema que discutimos neste trabalho sobre a humanização na saúde tem 

uma identidade com este paradigma emergente, e está na pauta da agenda da 

política do setor saúde no Brasil.  

É necessário demarcar que o tema abordado tem sido uma preocupação dos 

gestores, trabalhadores em saúde e usuários, ocupando importante espaço de 

debates diante da realidade dos serviços de saúde na maioria desumana, seja como 

política institucional ou como área de interesse de pesquisadores, como Martins 

(2003); Campos (2003); Benevides e Passos (2005); Deslandes (2006); entre outros.  

Estas constatações, juntamente com o fato de o tema tratado no estudo estar 

na ordem do dia, por envolver questões que se reportam à sociedade utilitarista e 

mercantilista em sintonia com acontecimentos que se constituem como algo novo, 

denotam a relevância acadêmica e social da pesquisa, que apresenta resultados 

peculiares sobre o objeto estudado, os quais poderão subsidiar tomadas de 

decisões frente à política implementada. 

Sobre o interesse particular em estudar o referido tema, este foi surgindo ao 

longo do tempo, assentado em alicerces sedimentados por vivências no plano 

pessoal e profissional, tais como: docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

da UFRN e supervisora de estágio em Unidades Básicas de Saúde, com inserção no 

cotidiano do trabalho desenvolvido na ESF; docente de cursos de Especialização em 

Saúde da Família, nos quais eram discutidas as diversas realidades dos alunos e 

suas problemáticas; pesquisadora do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC/ 

UFRN), atuando em pesquisas de temas correlatos3, além da relação com o tema da 

dissertação de mestrado4 apresentada a este Programa de Pós-Graduação. Todas 

estas experiências suscitaram indagações e despertaram a motivação para serem 

estudadas. 

Diante do exposto, seus objetivos foram: 

                                                           
3 Estudo Linha de Base do Programa de Expansão da Estratégia Saúde da Família em 21 municípios brasileiros; Análise Qualitativa da 
Dimensão do Cuidado Integral nos municípios de Fortaleza, Aracaju e Salvador; Vulnerabilidade e insegurança: o PSF e a precarização do 
trabalho em saúde. 
4 Participação Social em Saúde: A experiência de Natal-RN. 
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1. Refletir sobre os marcos teóricos e organizativos norteadores da política 

nacional de humanização e seus ecos na política municipal de saúde de 

Natal. 

2. Analisar como se refletem, no nível local, estes marcos, tendo como 

referência o processo de trabalho da ESF. 

3. Conhecer visões e vivências dos agentes da humanização no cotidiano da 

ESF. 

4. Identificar principais desafios da política de humanização na ESF. 

Teve como campo de investigação empírica a ESF desenvolvida na atenção 

básica em saúde do município de Natal-RN, utilizando uma abordagem 

predominantemente qualitativa, apesar de feitos alguns levantamentos quantitativos 

para análises complementares. 

As abordagens qualitativas, conforme ressalta Minayo (2004), são capazes de 

incorporar os significados e as intencionalidades, como inerentes aos atos, às 

relações e às estruturas sociais, permitindo uma melhor compreensão em estudos 

com esta natureza.  

A operacionalização do estudo utilizou procedimentos variados: a pesquisa 

bibliográfica; a pesquisa documental (documentos institucionais de âmbito nacional5 

e local6) e o trabalho de campo, onde foram realizadas entrevistas e observação 

direta. 

A pesquisa bibliográfica possibilitou o acesso à fundamentação teórica e o 

diálogo com outros autores e outras pesquisas, contribuindo para uma melhor 

compreensão dos fatos encontrados. A pesquisa documental forneceu uma rica 

fonte de dados para o resgate histórico, além de informações esclarecedoras.  

Em consulta à produção científica brasileira que aborda a temática da 

humanização como política da saúde, a partir de levantamento feito na base de 

dados da Bireme, que inclui Lilacs, Medline, Cochhane e SciELO, foram encontradas 

33 publicações do período de 2002 a 2008, dos quais 19 artigos, oito teses e seis 

monografias. Observa-se um incremento das referidas publicações a partir do ano 

de 2004, que concentra 81% das mesmas, coincidindo, portanto, com o período do 

surgimento no Brasil da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde.   
                                                           
5  Documento Base da PNH-  Ministério da Saúde; Textos Básicos sobre os dispositivos da PNH- Ministério da Saúde. 
6 Planos Municipais de Saúde; Relatórios de Gestão; Atas do Comitê Municipal de Humanização. 
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Quanto às abordagens, predominam as áreas de atenção hospitalar e de 

atenção ao parto/recém-nascido, com poucas referências na área da atenção 

primária/básica em saúde. 

Em um dos trabalhos encontrados, Simões et al (2007) fazem um 

levantamento bibliográfico, em periódicos nacionais sobre a humanização na saúde, 

direcionado para a atenção primária, evidenciando que os principais enfoques se 

reportam à conceituação do termo, à evolução das políticas de humanização, às 

propostas de humanização, e às dificuldades para implementação de ações 

humanizadoras. Concluíram, ser limitada a produção científica sobre a humanização 

no campo da atenção primária ou atenção básica, recomendando o incentivo a 

pesquisas nesta área, a exemplo desta, para subsidiar a avaliação, reordenação e 

efetiva implementação da Política Nacional de Humanização. 

Retomando os procedimentos metodológicos, o trabalho de campo foi 

desenvolvido no período de julho/2007 a abril /2008, incluindo dois espaços de 

investigação: o nível central da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS) de 

Natal, no qual foram observadas as reuniões e analisadas as atas do Comitê 

Municipal de Humanização, e realizadas entrevistas com gestores de setores 

vinculados à política de humanização; e o nível local, onde foi observado o trabalho 

desenvolvido nas Unidades de Saúde da Família (USF) e também realizadas 

entrevistas com profissionais, gestores e usuários utilizando roteiros diferenciados. 

Os roteiros foram elaborados tendo como referência outros já testados no Estudo 

Linha de Base do Programa de Expansão da Estratégia Saúde da Família, estudo 

esse realizado, em 2005, em 21 municípios da Região Nordeste, sob a coordenação 

do NESC/ UFRN, no qual a pesquisadora teve participação, com ajustes para 

adequá-los aos objetivos desta pesquisa. 

A observação participante foi realizada através do contato direto no próprio 

contexto, ou seja, nas USF dos Distritos pesquisados, visando à obtenção das 

informações para o delineamento do mapa cartográfico do processo de trabalho. 

As entrevistas com agentes de grupos diferenciados (gestores, profissionais 

de saúde e usuários) vocalizaram as distintas representações, complementando o 

mapa social da humanização.  



 22

Realçando a palavra como símbolo de comunicação por excelência, e a 

entrevista como instrumento rico de informações, Minayo (2004, p.109) declara:  

 

 
o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações 
para as ciências sociais, é a possibilidade da fala ser reveladora de 
condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e ao 
mesmo tempo ter a magia de transmitir, através de um porta voz, as 
representações de grupos determinados, em condições históricas, sociais e 
culturais específicas (p.109). 

 

 

Considerando a necessidade da limitação das unidades de saúde a serem 

incluídas no campo do estudo, foram definidos dois critérios para facilitar a escolha:  

1. A ESF está funcionando na unidade de saúde no tempo mínimo de quatro 

anos, possibilitando uma análise mais consistente em relação a possíveis 

mudanças no processo de trabalho; 

2. A equipe básica de saúde da família está constituída com todos os 

componentes (médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de consultório 

dentário, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de 

saúde), uma vez que algumas equipes estavam sem o profissional 

médico, por dificuldades na sua contratação. 

As unidades de saúde estão situadas nos Distritos Sanitários7, espaços que 

não se limitam a uma subdivisão administrativa ou geográfica, mas incorporam o 

conceito de território enquanto espaço de organização social.  

O processo de territorialização na saúde foi resultado de intenso debate e 

culminou com a divisão do Município em quatro distritos sanitários (Norte, Sul, Leste 

e Oeste), respeitando a mesma conformação das regiões administrativas já 

existentes, que atuavam sob regime de organização em subprefeituras.  

No ano 2005, em decorrência de novas avaliações, o Distrito Norte foi 

subdividido em Norte 1 e Norte 2, devido a peculiaridades sociodemográficas e 

sanitárias epidemiológicas locais.  

                                                           
7 O Distrito Sanitário mais que um ente político- jurídico deve se constituir como um processo social para desencadear mudanças, redirecionando 
a forma de organização dos serviços de saúde e contribuindo para solução de problemas de saúde da população que vive e trabalha no espaço 
social do referido distrito. VILAÇA, E. M. (org) Distrito Sanitário: o processo social das práticas sanitárias do Sistema Único de Saúde. São Paulo- 
Rio de Janeiro: Hucitec- ABRASC0, 1993. 
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Essa nova configuração regional, no âmbito do Município, se encontra 

fortalecida nos atos normativos da administração, com ênfase para a Lei 

Complementar n. º 061, de 02/06/2005, e o Decreto n.º7.642, de 10/06/2005, dentre 

outros instrumentos que norteiam a condução da política municipal. 

Na rede de serviços municipais de saúde de Natal existem 60 Unidades de 

Saúde na atenção básica, sendo 25 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 35 USF, 

distribuídas nos cinco distritos sanitários, conforme o quadro 1. 

 

Distrito sanitário U BS USF Total 

Norte 1 03 11 14 

Norte 2 04 09 13 

Oeste 02 12 14 

Leste 08 03 11 

Sul 08 - 08 

Total 25 35 60 
Quadro 1: Distribuição das UBS e USF nos Distritos Sanitários de Natal-RN, abril, 2008 
Fonte: CNES 

 
 

De acordo com a Portaria SAS/MS n.º11, de 29/12/2000, que determina a 

criação do banco de dados nacional de estabelecimentos de saúde, define-se a 

tipologia das unidades, como UBS e USF. A UBS é uma unidade para a realização 

de atendimentos de atenção básica integral a uma população, de forma programada 

ou não, nas especialidades básicas8, podendo oferecer assistência odontológica ou 

outras por diversos profissionais de nível superior. A assistência deve ser 

permanente e prestada por médico generalista ou especialista em pediatria e 

ginecologia, podendo ou não oferecer serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e 

pronto atendimento 24 horas. A USF é uma unidade específica para a prestação de 

assistência em atenção contínua programada nas especialidades básicas e com 

equipe multidisciplinar para desenvolver as atividades que atendam às diretrizes da 

ESF. 

                                                           
8 Clínica médica, pediatria e ginecologia. 
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Após o mapeamento das unidades por distrito, foram escolhidas seis 

unidades para integrarem a amostra do estudo, mediante sorteio, respeitando um 

quantitativo de 10% por distrito sanitário e os critérios preestabelecidos, ficando O1 

do Distrito Leste; 02 do Distrito Oeste; O1 do Distrito Norte Um e 02 do Distrito Norte 

Dois.  

 Nas unidades de saúde foram realizadas 36 entrevistas com profissionais de 

saúde, 60 entrevistas com usuários e seis entrevistas com os diretores destas 

unidades.  

Para a observação das reuniões do Comitê Municipal de Humanização e do 

processo de trabalho desenvolvido nas USF, foram utilizados dois instrumentos: o 

diário de campo e um roteiro de observação com itens relacionados ao tema de 

estudo. 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal 

do Rio Grande Norte, seguindo as orientações das normas previstas na legislação 

nacional, aprovado segundo Parecer n°114 /2007, de 26/06/2007. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, também aprovado no referido Comitê, foi lido e 

explicado aos participantes antes do início das entrevistas. 

Para um melhor embasamento, recorreu aos marcos antiutilitaristas, que 

fazem a crítica ao predomínio do utilitarismo material no mundo contemporâneo 

globalizado, fortalecendo a sociedade de mercado, e incrementando o 

individualismo, a desigualdade e a exclusão social. E a partir desta análise, trazem 

reflexões sobre a revalorização dos laços sociais e a reinvenção de caminhos em 

prol da emancipação social.  

No plano da análise contextual, ancorou-se mais fortemente nos aportes 

referenciais de Boaventura de Sousa Santos acerca da sociologia das ausências e 

sociologia das emergências: contra o desperdício de experiências, na perspectiva do 

fortalecimento de novas práticas sociais de sentido emancipativo.   

Na crítica teórica e epistemológica que este autor faz a respeito do paradigma 

da modernidade e sua razão indolente, com consequências sobre o mundo e a 

humanidade, ele busca outras formas de compreender o contexto contemporâneo, a 

partir da leitura de experiências sociais contra-hegemônicas a favor da inclusão 

social. Suas ideias formuladas por uma razão designada como cosmopolita se 
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fundamentam em três procedimentos metassociológicos: a sociologia das 

ausências, a sociologia das emergências e o trabalho de tradução. 

Nesta racionalidade cosmopolita, Santos propõe uma expansão do presente e 

contração do futuro, para criar o espaço-tempo necessário para o conhecimento e a 

valorização de experiências em curso.  

Em outras palavras, busca mostrar a importância de situações e fatos que 

estão acontecendo no presente e não são socializados nem valorizados pela razão 

metonímica9 e, por assim serem, são ausentes. Nas palavras desse autor, 

 

 
a produção social destas ausências resulta na subtração do mundo e na 
contração do presente e, portanto, no desperdício da experiência. A 
sociologia das ausências visa identificar o âmbito dessa subtração e dessa 
contração de modo que as experiências produzidas como ausentes sejam 
libertadas dessas relações de produção e, por essa via se tornem 
presentes. (SANTOS, 2006, p.104). 

 

 

Na sociologia das ausências, proposta por Santos (2006,2007), iniciativas 

locais bem-sucedidas produzem novos sentidos e significados até então não 

explicados por uma teoria geral, sendo importantes a sua credibilidade e 

reconhecimento, o que vai fazer que a sua ausência ou invisibilidade se transforme 

em presença ou visibilidade, permitindo assim uma visão ampla e completa do 

presente.  

A razão metonímica é uma das formas pela qual se manifesta a razão 

indolente classificada por Santos (2007), embasada nas ideias das dicotomias e das 

hierarquias que enquadram os pensamentos em realidades unívocas. Essa razão, 

passa através da sociologia das ausências a substituir as monoculturas (do saber, 

do tempo linear, da naturalização das diferenças, da escala dominante, do 

produtivismo capitalista) consideradas totalidades reducionistas pelas ecologias (dos 

saberes, das temporalidades, do reconhecimento, da transescala, e das 

produtividades), ampliando, incluindo e diversificando o pensamento e as 

explicações sobre a realidade. 

                                                           
9 Santos (2007) explica que metonímia é uma figura da teoria literária e da retórica que significa tomar a parte pelo todo. Em outras palavras, é 
uma racionalidade que concebe a totalidade feita pelas partes homogêneas. 
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A sociologia das emergências move-se no campo das expectativas sociais, e 

se contrapõe a outra forma de manifestação da razão indolente, denominada por 

Santos de razão proléptica10, que significa o conhecimento da história futura no 

presente, expandindo o futuro infinitamente.  E consiste na identificação de saberes 

e práticas emergentes, a partir de sinais e pistas da realidade a serem fortalecidas, 

de modo a prever tendências futuristas, para maximilizar probabilidades de 

esperança.  

Em relação ao trabalho de tradução, este pode ser considerado como 

complementar às sociologias da ausência e da emergência, por criar inteligibilidade 

em relação a realidade investigada, traduzindo-a de forma a integrar aspectos de 

ordem intelectual, técnica, política e emocional. Como esclarece Santos (2007), cria 

as condições para emancipações e justiças sociais, a partir de imaginação 

democrática. 

Com efeito, para análise de algumas categorias específicas do objeto de 

estudo, utiliza as contribuições de Marcell Mauss (1872-1950) e seguidores, sobre o 

paradigma da dádiva ou do dom. 

 Para Mauss (2003), este paradigma, deve ser compreendido como universal, 

traduzindo-se a partir da tríplice obrigação coletiva de doação, recebimento e 

retribuição, perfazendo uma lógica organizativa do social. E por assim ser, incorpora 

um sentido dialético integrando obrigação e liberdade, interesse e espontaneidade, 

demonstrando que as regras sociais são incertas e não podem ser condicionadas 

apenas as dimensões do mercado ou do Estado. Neste sentido não concebe a 

realidade social limitada a recortes empiristas ou materialistas, considerando a 

presença das dimensões afetivas e simbólicas na referida realidade. 

Reforçando a tese já proposta por outros autores, Martins (2008) defende o 

caráter interdisciplinar e interacionista dos estudos sobre o dom, apresentando-o 

como um novo paradigma alternativo aos dois paradigmas modernos – do mercado 

e do Estado. Assim justifica que o dom revela uma visão antiutilitarista e crítica dos 

discursos que reduzem os motivos da ação social ao utilitarismo material e 

normativo, nos casos do mercado e dos sistemas estatais tecnocráticos.  

                                                           
10 Prolepse é uma figura literária encontrada em romances, nos quais o narrador sugere a ideia do fim, mas não vai contá-lo. 
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 Outros aportes teóricos também foram utilizados para compreensão das 

palavras emitidas pelos entrevistados (Arendt) e das especificidades relacionadas à 

humanização no contexto da saúde no Brasil, formulados por autores brasileiros 

(Campos, Merhy, Benevides, Passos, Martins, entre outros). 

A interpretação das informações coletadas das variadas fontes foi 

fundamentada na análise documental e na abordagem sociológica apresentada por 

Santos (2006), denominada de cartografia simbólica das representações sociais, 

que tem como matriz de referência a construção e a representação do espaço para 

análises destas representações. 

Segundo o referido autor, todos os conceitos com que representamos a 

realidade e a partir dos quais se constituem as ciências sociais e suas derivações, 

tais como a sociedade, o Estado, o individuo, as classes sociais, a cultura, o direito, 

a política, os movimentos sociais, entre outros, têm uma contextura espacial, física e 

simbólica. E a partir de tal premissa, fazendo uma análise do direito utilizando o 

método da cartografia simbólica, propõe a sua utilização para outros objetos de 

análises, considerando a virtuosidade dos seus instrumentos analíticos. Nas suas 

palavras, “a cartografia simbólica é susceptível de aplicação a outras formas de 

representações sociais, da religião à educação, da saúde, da moda, das forças 

armadas ao movimento sindical.” (Santos, 2005, p.210). 

A ideia da cartografia como um método de busca do conhecimento, além da 

geografia na qual representa um recurso clássico, já havia sido utilizada por outros 

estudiosos antes de Boaventura dos Santos, dos quais destacamos Michel Foucault, 

considerado um cartógrafo – pensador dos espaços, das margens, dos limites e das 

fronteiras.11 

Foucault utiliza a cartografia nas suas pesquisas não de forma estática, mas 

trabalhando com as percepções dos movimentos presentes nos diagramas 

localizados na topografia histórica do tempo. (PASSOS, 2008) 

No livro Microfísica do Poder, discutindo sobre a geografia que perpassa a 

sua obra, Foucault (1993) afirma que tentar decifrar as transformações do discurso 

mediante metáforas espaciais e estratégicas, permite perceber exatamente os 

pontos pelos quais os discursos se transformam  a partir das relações de poder. 

                                                           
11 Título de Encontro realizado no período de 9 e 12/04/2007, em Natal–RN, para discutir as obras de Michel Foucault. 
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Em entrevista sobre seu método e sua trajetória, perguntado como ele se 

definiria, a resposta de Foucault foi: 

 

 
eu sou um pirotécnico... um pirotécnico é inicialmente um geólogo. Ele olha 
as camadas do terreno, as dobras, as falhas. O que é fácil cavar? O que vai 
resistir? Observa de que maneira as fortalezas estão implantadas. Perscruta 
os relevos que podem ser utilizados, para esconder-se ou lançar-se de 
assalto. Uma vez tudo isso delimitado, resta o experimental, o tatear. 
Enviam-se informes, alocam-se vigias, mandam-se fazer relatórios. Define-
se em seguida, a tática que será empregada. Seria o ardil? O cerco? Seria 
a tocaia ou bem o ataque direto? O método, finalmente nada mais é que 
esta estratégia (POL-DROIT, 2006 p. 69-70). 

 

 

Podemos perceber que sua resposta traduz a estrategização do seu 

pensamento e  método. Em outra passagem ele reforça que nas suas investigações 

utiliza a demarcação das implantações, as delimitações, os recortes de objetos, as 

classificações, e as organizações de domínios, como processos históricos de poder 

(FOUCAULT,1993). 

Deleuze (2006) o reconhece um grande cartógrafo, justificando que ele foi 

capaz de traçar as linhas que configuravam uma espécie de diagrama de forças que 

subjazia nas palavras e nas coisas nomeadas por elas, em contextos históricos 

específicos. 

Guattari e Rolnik (1986) discutem a cartografia como um território em 

transformação, onde se estabelece encontros dos fatos, afirmando a importância da 

curiosidade do cartógrafo e a necessidade de o mesmo estar aberto ao que se 

passa. 

 Para Farina (2008), a cartografia, enquanto método de pesquisa,tem uma 

série de particularidades. É um método que não se aplica, mas se pratica, não há 

um conjunto de passos abstratos, a priori, a serem aplicados a um objeto de estudo, 

pois a cartografia é um método em processo de criação, coerente com a 

processualidade daquilo que investiga. Nesse sentido, trabalha-se com um modo de 

fazer pesquisa que se inventa enquanto se pesquisa, de acordo com as 

necessidades que surgem, de acordo com os movimentos do campo de estudo em 

questão.  
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Podemos dizer que os pesquisadores, que utilizam a cartografia, produzem as 

identidades do espaço e suas mudanças ao longo do tempo, ao darem visibilidade 

aos significados constituídos historicamente. 

A cartografia simbólica proposta por Santos (2005), por sua vez, possibilita o 

estudo de uma realidade, tendo como referência os mapas em sentido metafórico, 

pois existe uma grande semelhança entre estes e o modo de se imaginar o conjunto 

das representações sociais. 

Objetivando justificar a utilização deste procedimento de análise, Santos 

(2005) informa que a cartografia, em termos epistemológicos, é uma ciência muito 

complexa, por combinar características das ciências naturais e das ciências sociais. 

Acerca dos mapas, destaca que estes são feitos para ser vistos ou lidos e 

expressam representações/distorções reguladas da realidade, ressalvando que as 

distorções são “organizadas e criadoras de ilusões credíveis de correspondência”. 

(SANTOS, 2005, p.198). Dito de outra maneira, os mapas distorcem a realidade 

para instituir a orientação, e, para serem práticos e úteis, não podem coincidir com a 

realidade exata; por esta razão a distorce, mas não de forma arbitrária, mas de 

forma conhecida e controlada, através de três mecanismos: a escala, a projeção e a 

simbolização.  

A política de humanização, como objeto desta pesquisa, foi analisada tendo 

por base a cartografia simbólica das representações sociais. Sua compreensão e 

análise se deram a partir do seu mapa social, recorrendo aos três mecanismos 

destacados por Santos. 

A escala que indica a relação das dimensões ou distâncias marcadas sobre 

um plano com as dimensões ou distâncias reais, expressa o grau de 

pormenorização da representação. Desta forma, os mapas podem ser considerados 

de grande escala, quando cobrem uma área menor (local), apresentando assim um 

maior grau de pormenorização. E de pequena ou média escala, quando cobre áreas 

maiores (nacional, global), apresentando um menor grau de pormenorização. E pelo 

fato de mediar a intenção e a ação, o mecanismo de escala pode ser aplicado à 

ação social.  

Os argumentos discursivos e normativos reguladores da política no âmbito 

nacional e municipal, o espaço de atuação do Comitê Municipal de Saúde e das seis 
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USF representaram as escalas do mapa social da humanização elaborado nesta 

pesquisa. Desse modo, é considerada como menor escala a Política Nacional de 

Humanização (PNH), ou seja, a proposta do Ministério da Saúde (MS), como escala 

intermediária, a PNH na SMS de Natal; e como maior escala, a USF – o processo de 

trabalho das USF. 

Sobre a projeção, entendida enquanto a representação da realidade em um 

plano, ocorre uma distorção, mas não caoticamente. Cada tipo de projeção cria um 

campo de representação no qual as formas e os graus de distorção têm regras 

claras e precisas. Sendo assim, a projeção realça distorções ou aspectos no mapa 

que indicam compromissos condicionados por fatores técnicos e ideológicos.  

A projeção revelou como a política se manifesta no espaço da atenção 

básica, especificamente na ESF, cuja materialização ocorre no processo de trabalho 

desenvolvido.  E para efeito da análise pormenorizada do processo de trabalho, foi 

feito um desenho cartográfico das atividades que o compõe, seguindo os fluxos 

percorridos pelo usuário na unidade de saúde (da entrada à saída), marcados pela 

simbolização das categorias analíticas referentes às diretrizes da política 

(acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada e valorização do trabalho). 

O terceiro mecanismo de representação/distorção da realidade, a 

simbolização, se refere aos símbolos usados para assinalar os elementos mais 

significativos e as características mais relevantes a serem destacadas acerca da 

realidade espacial estudada. Esta foi visualizada através das vocalizações dos 

agentes da humanização (gestores/profissionais e usuários) que expressaram suas 

visões e relataram suas vivências como face visível da realidade. 

Apesar de terem sido elaborados vários mapas, para configurar a política nos 

seus vários espaços, visualizando aspectos diferenciados, os mapas dialogam entre 

si, e revelam a processualidade do objeto investigado, compondo no seu conjunto 

um mapa geral da humanização. 

Faz-se oportuno esclarecer que não foi pretensão desta pesquisa analisar a 

política de humanização em toda extensão da rede de serviços de saúde, mas sim 

no campo da atenção básica, tendo como eixo de investigação a ESF, propositora 

de um modelo que instigou uma questão a ser averiguada: a ESF é um exercício 

teórico/político da humanização? 
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A argumentação central investigada partiu da hipótese de que, apesar do 

atual contexto social e político do Brasil, e seus reflexos no campo da saúde com 

muitas contradições e desafios, o modelo proposto pela ESF vem apresentando um 

movimento de mudanças na perspectiva da humanização da atenção e da gestão. 

Na verdade ainda há dificuldades inerentes a problemas de naturezas diversas, mas 

já produzindo experiências locais com potencialidades, que não devem ser 

desperdiçadas.  

 Para apresentação dos resultados, o texto está organizado em quatro 

seções, além desta introdução, que descreve as idéias centrais a que se reporta o 

estudo, seus objetivos e método. 

A segunda seção discute as escalas do mapa social da política de 

humanização da saúde no Brasil, seus antecedentes históricos, marcos teóricos e 

arcabouço organizativo, analisando a sua trajetória de programa focalizado para 

uma política de caráter amplo. Faz uma reflexão sobre os sentidos da humanização 

implícitos na política, que retratam variadas dimensões e complexidades. E 

finalizando a seção, apresenta uma análise sobre as repercussões desta política no 

município de Natal-RN, tendo como referência de análise a atuação do Comitê 

Municipal de Humanização. 

A terceira seção, discute a ESF como eixo estruturante da atenção básica em 

saúde, apresentando seus pressupostos e a sua evolução histórica, e analisa as 

projeções cartográficas das categorias relacionadas à política de humanização no 

processo de trabalho desenvolvido nas USF inseridas no estudo. 

A quarta seção descreve o perfil dos agentes da humanização e a 

simbolização das suas visões e vivências, destacando algumas experiências locais 

exitosas no mapa social da política de humanização.  

E finalizando, na quinta seção estão as considerações finais.  
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2 A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO 
DA SAÚDE NO BRASIL: 

SENTIDOS, REFLEXÕES E ECOS 
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2 A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL: SENTIDOS, 
REFLEXÕES E ECOS 

 

 

Esta segunda seção começa a desenhar o mapa social da humanização, se 

reportando às escalas dos marcos teóricos e organizativos, tendo como objetivos 

refletir sobre estes marcos, como norteadores da política, e analisar seus ecos no 

município de Natal.  

A primeira questão que introduz as reflexões feitas no decorrer do texto é: 

quais os sentidos da humanização contidos na política? 

Dando continuidade, apresenta uma discussão, pontuando os antecedentes 

históricos da proposta de humanização na saúde, onde mostra uma ampliação no 

enfoque e no campo de atuação, passando da condição de um programa para 

condição de uma política. 

Finalizando, analisa as repercussões da PNH na agenda da política de saúde 

de Natal, com base em documentos institucionais, na atuação do Comitê Municipal 

de Humanização e no mapeamento de iniciativas relacionadas à humanização. 

Nesta fase, foram utilizadas várias fontes de informações: bibliográficas, 

documentos institucionais de âmbito nacional e municipal, atas do Comitê Municipal 

de Saúde e entrevistas com integrantes do referido Comitê. 

 

 

2.1 NOTAS SOBRE OS SENTIDOS DA HUMANIZAÇÃO NA POLÍTICA 

 

 

A partir de reflexões críticas que mostram a necessidade da retomada da 

valorização do ser humano e de um maior equilíbrio deste com a natureza, assim 

como de um maior equilíbrio da razão com a emoção, o tema do humanismo passa 

a integrar a agenda de debates em vários campos do conhecimento.  
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No campo da saúde no Brasil, o termo humanismo é substituído por 

humanização, e vários autores12 vêm discutindo os seus variados sentidos que 

expressam certa polissemia e revelam suas múltiplas relações e complexidade. 

Assim sendo, o sentido da humanização na saúde, não deve prescindir de 

alguns aportes, que irão ajudar na compreensão da realidade encontrada, 

reveladora de situações desumanizadoras e de desafios a serem enfrentados na 

perspectiva da humanização. 

Na verdade, discutir humanização na saúde ou em qualquer outra área nos 

remete a duas questões: A humanidade já não é parte do humano? A desumanidade 

surge em decorrência de quê?  

Morin (2004, 2005) nos ensina que a natureza humana é contraditória e dúbia 

e que a humanidade não deve ser vista como algo dado, fixo, mas como produto de 

um devir, sempre muito ambivalente. Diz-nos ainda que a humanidade surge de uma 

pluralidade e uma justaposição de trindades: individuo/sociedade/espécie; 

cérebro/cultura/espírito; razão/afetividade/pulsão. E que o homo é, ao mesmo 

tempo, sapiens e demens, bipolarizado, e por assim ser um homo complexus, nos 

colocando diante de um paradoxo: a desumanidade faz parte da humanidade ... ; e 

sobre isto assinala: 

 

 
estamos enraizados em nosso universo e em nossa vida, mas nos 
desenvolvemos para, além disso. É nesse além que se dá o 
desenvolvimento da humanidade e da desumanidade da humanidade. 
(MORIN, 2005, p.50). 

 

 

Assim sendo, para este autor, só o pensamento complexo13 nos abre o 

caminho para compreender melhor os problemas humanos.  

Comte-Sponville (2007, p.17) reforça as idéias de Morin mostrando os dois 

lados contidos no humano, quando diz que a tortura é própria do homem, mas o 

                                                           
12  AYRES, J.R.C.M. (2005); BENEVIDES, R (2005); CAMPOS, G. W.S. (2003,2006); DESLANDES S. F; entre outros. 
13 Nós vivemos numa época em que o ensino nos ensina a separar as coisas e não a religá-las. Um bom conhecimento é um conhecimento 
capaz de apreender (captar) a complexidade daquilo que se passa além de situar as informações num contexto, considerando os fenômenos 
globais. A complexidade é tudo o que está misturado. Podemos salientar que o conhecimento é insuficiente em relação a toda complexidade dos 
problemas do planeta e da humanidade em geral. Eu acredito que é preciso reformar o pensamento, ou seja, reformar o ensino, pois os espíritos 
devem estar preparados para enfrentar a complexidade do mundo. Eu insisto, também, que em nenhum lugar nos ensinam como afrontar a 
incerteza. O destino humano, individual ou histórico, é incerto (MORIN, Revista E, 1999). 
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combate à tortura também. A guerra é própria do homem, mas a luta pela paz e pela 

justiça também. E acrescenta: “miséria do homem: somente os humanos podem ser 

desumanos. Grandeza do homem: somente os humanos podem e devem tornar-se 

humanos”. 

Partindo de uma análise sobre a história dos perversos no Ocidente através 

de figuras emblemáticas, Roudinesco (2008) busca responder onde começa a 

perversão e quem são os perversos, fazendo uma crítica às teorias e práticas sobre 

o tema, elaboradas sobretudo a partir do século XIX.  

Esta autora, nos mostra que a perversão é ao mesmo tempo negação da 

liberdade, aniquilamento, desumanização, ódio, destruição, domínio e crueldade, 

mas também criatividade, superação de si, grandeza. E neste sentido, complementa 

que a perversão pode ser entendida como liberdade, pois aquele que a projeta é 

simultaneamente carrasco e vítima, senhor e escravo, bárbaro e civilizado, 

afirmando nas suas conclusões: 

 

 
sejam sublimes quando se voltam para a arte, à criação ou à mística, sejam 
adjetos quando se entregam às pulsões assassinas, os perversos são uma 
parte obscura de nós mesmos, uma parte de nossa humanidade, pois 
exibem o que não cessamos de dissimular: nossa própria negatividade, a 
parte obscura de nós mesmos (ROUDINESCO, 2008, p. 13).  

 

 

Esta diversidade humana sofre influências de fatores multivariados, que 

interferem no comportamento humano, ocasionando muitas vezes mudanças na 

cultura, refletindo na forma como o homem se relaciona socialmente. 

Analisando a substituição da era moderna pela pós-moderna, como exemplo, 

alguns outros autores (Simmel,1979; Jameson,1985; Baudrillard ,1996 Evangelista, 

2007) ressaltam implicações no âmbito da humanidade, em relação a modificações 

produzidas no sujeito/indivíduo e no seu meio social. 

As concepções explicitadas reforçam como principais argumentos 

relacionados à pós-modernidade: sua natureza histórica, sua relação com o sistema 

capitalista e seus traços efêmeros e fragmentados. Assim sendo, apontam que toda 

esta situação gera novas formas de comportamento humano, delineando sujeitos 
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com perfis peculiares a um contexto complexo, volátil, instantâneo e global, 

denotando ainda que tal experiência interfere na forma de pensar, de ser e de agir.  

Fazendo uma crítica à cultura pós-moderna, Evangelista (2007) evidencia a 

sua efemeridade, fragmentação, descentramento e descontinuidade, e ressalta o 

predomínio de um princípio esvaziador que altera as formas como os homens 

sentem e representam o mundo onde vivem. 

  Para Simmel (1979), também vem ocorrendo uma dominação da economia 

do dinheiro, incrustando, no sujeito, uma forma de pensar e viver intelectualística e 

calculísticamente. O dinheiro passa a ser o denominador comum de todos os 

valores, além de haver uma interiorização de uma atitude mental de blasé, na qual o 

sujeito fica incapacitado de reagir a novas sensações, como mecanismo de 

acomodação. Este tipo de comportamento protege da explosão de estímulos, mas 

torna o sujeito frio e desalmado. Nesta situação, ainda destaca que o sujeito se torna 

mais solitário e anônimo, lembrando um conjunto de pessoas caminhando em uma 

grande cidade, de forma apressada e cega: batem um nos outros, mas não sentem, 

não enxergam, não confiam, não se ajudam. Parecem robôs insensíveis.  

Tudo isto vem influenciando de forma marcante o estilo de vida e as 

manifestações dos desejos e dos sentimentos, tornando os sujeitos reféns de uma 

situação, destituídos de vontades próprias e incapazes de compreender a essência 

das coisas, fortalecendo assim a cultura do simulacro e o processo da reificação, 

alienando o pensamento e a compreensão da realidade (JAMESON, 1985). 

Este contexto marcado por tantos desassossegos, com vivências simultâneas 

de excessos de determinismos e de indeterminismos (SANTOS, 2005), vem 

modificando o ser humano e seu cotidiano, afetando necessidades, interesses e 

desejos, exacerbando posturas desumanizadoras e o predomínio de uma cultura 

utilitarista. 

Por conseguinte, qualquer discussão sobre o tema da humanização na saúde, 

mesmo com as especificidades que caracterizam as formas como a desumanização 

se expressa e as suas subjetivações, deve considerar a realidade social como um 

todo e suas múltiplas relações. 

Como relata Morin (2000), produzimos a sociedade que nos produz. Ao 

mesmo tempo, não devemos esquecer que somos não só uma pequena parte de um 
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todo, o todo social, mas que esse todo está no interior de nós próprios, ou seja, 

temos as regras sociais, a linguagem social, a cultura e normas sociais em nosso 

interior. Segundo este princípio, não só a parte está no todo como o todo está na 

parte.  

Nesta linha de pensamento, Puccini e Cecílio (2004) entendem a 

humanização na saúde de uma forma não reduzida a um problema no interior da 

epistemologia médica, que busca retornar a assistência a um modelo do passado 

“mais humano” e menos tecnológico/mercadológico, ou visando superar efeitos do 

mercado e da tecnologia. Isto ocorre sobretudo como resultante do estranhamento 

do homem diante do seu mundo, portanto, a ser compreendida de forma articulada 

com a evolução das relações sociais, considerando a concepção de totalidade 

concreta, das classes sociais, da cultura e do Estado moderno.  

Esta compreensão evidencia a essência humana, não como algo abstrato e 

imanente exclusivamente de cada indivíduo, ou como algo universal que se 

manifesta em todos os indivíduos, mas como produto das relações sociais 

estabelecidas. Por isso mesmo, o produtivismo (quantidade de procedimentos) 

contribuiu para dificultar a escuta dos usuários, havendo a prevalência do 

quantitativo em relação ao qualitativo. 

Em outra abordagem que tem uma interface com este posicionamento, 

Benevides e Passos (2005) chamam atenção para a necessidade de redefinir o 

significado da humanização no contexto atual da saúde, para que não seja um 

conceito-sintoma. Caracterizado este por um certo modismo, que muitas vezes está 

presente em práticas de atenção de maneira focalizada em áreas específicas de 

assistência, ou vinculado ao exercício profissional ou a questões de gênero. 

Propõem uma compreensão da humanização como um conceito-experiência, 

partindo das existências concretas, considerando o humano em sua diversidade e 

nas mudanças que experimenta nos movimentos coletivos.  

De acordo com esta concepção, a humanização é vista como uma estratégia 

de interferência nas práticas de saúde, levando em conta que os atores concretos e 

engajados em experiências locais, quando mobilizados, são capazes de assumir o 

protagonismo e de provocar mudanças. 
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Já para Campos (2006), o conceito de humanização tem uma relação estreita 

com outros dois conceitos: o de defesa da vida, e o de Paideia. A defesa da vida é 

considerada como objetivo permanente a ser buscado por qualquer projeto no 

campo da saúde. E o de Paideia14 é justificado pelo fato de induzir a pensar modos e 

maneiras para o desenvolvimento integral do ser humano, seja ele usuário ou 

trabalhador de saúde. 

Analisando o sentido da humanização no discurso da Política Nacional de 

Saúde, em vigor a partir de 2003, explicitado em documentos e falas institucionais, 

constatamos que o mesmo incorpora grande parte das idéias apresentadas por 

esses autores. 

  Tal sentido revela um ideário que envolve a produção do cuidado; as 

condições nas quais o trabalho está sendo desenvolvido; e a forma de gestão do 

serviço, permeados pelas inter-relações estabelecidas entre usuários, trabalhadores 

e gestores em uma realidade concreta. 

A produção do cuidado, entendido como a conformação do ato assistencial de 

promoção, proteção ou recuperação da saúde, tendo o usuário como co-partícipe e 

co-responsável, pode gerar maior ou menor compromisso dos profissionais e maior 

ou menor satisfação do usuário, conforme a interação entre todos os participantes 

do processo, e seu êxito ou insucesso depende da forma como foi produzido.  

As condições nas quais o trabalho se desenvolve reportam-se às condições 

necessárias para a realização das ações, assim como a segurança e satisfação no 

ambiente de trabalho, incluindo as relações trabalhistas. Esses são elementos 

importantes tanto para o trabalhador (cuidador), como para o usuário (que está 

sendo cuidado), por influenciarem diretamente na produção do cuidado e nos seus 

resultados, ocasionando sentimentos de prazer ou desprazer. 

 Sobre a gestão do serviço, esta é considerada como modo de operar o 

cotidiano para gerar mudanças nos processos de subjetivação, gestão essa 

direcionada para abrir espaços de participação, estimulando assim a co-

responsabilidade, a autonomia, a criatividade, e contribuindo para a desalienação no 

                                                           
14 A concepção de Paideia tem a sua origem em Atenas, na Grécia antiga, que foi modelo de um Estado democrático avançado, como um ideal 
de educação, de formação humana livre e nutrida de experiências diversas, sociais, culturais e antropológicas. Uma educação voltada para um 
formação humana superior, atribuindo ao homem uma identidade cultural e histórica. Uma formação que não parte do homem, mas da ideia. 
Acima do homem rebanho, e do homem pretensamente autônomo, está o homem como ideia, ou seja, como imagem universal e exemplar da 
espécie. Esse humanismo ninguém o possui por natureza, ele é fruto da educação, e é o desafio máximo que alimenta todos os processos de 
formação (CAMBI, 1999). 
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trabalho e a maior satisfação dos agentes participantes (usuário, trabalhador e 

gestor).  

 A idéia da humanização na política pública também incorpora o seu 

reconhecimento como direito de cidadania. Entretanto, lembramos que a noção de 

direito não deve ser limitada às conquistas legais ou ao acesso a situações 

definidas, mas ao direito de ter direitos. A cidadania, nesta concepção, requer a 

constituição de sujeitos ativos, definindo o que eles acham ser direitos e lutando pela 

sua consecução. 

Deste modo, segundo Benevides (1994), a cidadania passa a ter um caráter 

ativo e não passivo e implica, além da acessibilidade a bens e serviços com 

qualidade, o gozo de liberdades, o exercício de deveres e a participação nos 

processos políticos, na representação política e na formulação e controle das 

políticas implementadas.  

Nesta linha de argumentação, o direito dos usuários está diretamente 

relacionado aos direitos de cidadania, e a humanização no seu sentido mais amplo, 

como está sendo concebida pela PNH, abriga este entendimento a partir de outros 

princípios que trazem o usuário para o cenário como sujeito protagonista. 

Outro aspecto identificado na concepção da humanização é sua relação com 

a solidariedade, hoje tão debatida como essencial, para superação da crise 

civilizacional que paira no mundo contemporâneo. A ética da solidariedade, como 

valor filosófico organizativo, é sugerida como referencial importante na transição 

paradigmática proposta por Boaventura Santos e Edgar Morin, entre outros, como 

caminho na busca da alteridade e da emancipação. 

Assman e Jung (2003) declaram que as competências associadas à 

sensibilidade solidária se vinculam ao desejo pessoal de responder e ser 

responsável por mundos do sentido partilhados por outros, com quem nos 

encontramos em processo de interlocução. 

Germano (2007), discutindo sobre a globalização contra-hegemônica, 

solidariedade e emancipação social tendo como marco referencial as idéias 

defendidas por Boaventura de Souza Santos, reafirma a solidariedade como 

condição fundamental para um paradigma social fundado em novas bases, se 

contrapondo aos processos excludentes e discriminatórios que reforçam as 
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desigualdades e a dominação. E atenta que pensar a solidariedade no seu sentido 

mais amplo pressupõe 

 

 
a inclusão do outro, a responsabilidade para com os outros e o alargamento 
do sentido de nós.  Desse modo não existe solidariedade sem alteridade, ou 
seja, sem vínculo com o outro. Isto implica em interesses comuns e de 
laços de identidade e pertencimento (GERMANO, 2007, p.49). 

 

 

Conforme tal compreensão, podemos evidenciar que a ética da solidariedade 

também faz parte do sentido da humanização expresso na política. 

Diante de significados tão complexos, constatamos que humanizar a saúde 

requer um exercício éticopolítico da transformação do modo de fazer, o que implica 

decisões relacionadas ao individual e ao coletivo. 

Neste sentido, Germano (2003.p.304) em uma interlocução com Edgar Morin, 

comenta: “como reformar os espíritos se não reformamos o ensino e as instituições 

que ainda reforçam a fragmentação dos saberes. Como reformar as instituições sem 

reformar os espíritos?”. Reconhecendo que apesar desta situação representar um 

círculo vicioso, a mesma pode se transformar em um círculo virtuoso, lembrando 

com base no pensamento de Morin, que as grandes reformas são iniciadas a partir 

da decisão de um pequeno conjunto de espíritos.  

 

 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS E ARCABOUÇO ORGANIZATIVO: DE 

PROGRAMA À POLÍTICA 

 

 

Considerando a natureza da política de humanização como pública e social, 

faremos inicialmente breves considerações sobre estes aspectos. 

 As políticas públicas podem ser entendidas como decorrentes da ação do 

Estado, ou seja, são de responsabilidade do Estado quanto à implementação e 

manutenção, a partir de um processo de tomada de decisões que envolve órgãos 

públicos, diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política 
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implementada.  E, nesta perspectiva, não devem ser compreendidas reduzidas a 

políticas estatais. 

Quanto às políticas sociais, estas se referem ao conjunto de ações que 

estabelecem o padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas para 

a redistribuição dos benefícios sociais, visando à diminuição das desigualdades 

estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. 

Para melhor compreensão das políticas públicas sociais implementadas por 

um governo, é fundamental a compreensão da concepção de Estado que sustenta 

tal política social. 

Sobre esta temática, Offe (1984) apresenta importantes contribuições ao 

analisar as origens das políticas sociais definida pelo Estado capitalista 

contemporâneo para a sociedade de classes. Segundo este autor, o Estado atua 

como regulador das relações sociais a serviço da manutenção das relações 

capitalistas no seu conjunto, e não especificamente a serviço dos interesses do 

capital, apesar de reconhecer a dominação deste nas relações de classe. Esta 

função reguladora é claramente colocada, quando diz “a política social é a forma 

pela qual o Estado tenta resolver o problema da transformação duradoura de 

trabalho não assalariado em trabalho assalariado” (OFFE; 1984, p.15). 

Estes autores abordam dois esquemas de argumentação da ciência política 

sobre a gênese da política social: a explicação baseada na teoria dos interesses e 

das necessidades, a partir de exigências políticas dos trabalhadores assalariados 

organizados; e a explicação baseada nos imperativos do processo de produção 

capitalista, das exigências funcionais da produção capitalista. 

A partir da dinâmica e movimento do Estado analisado, relacionam as origens 

da política social a um processo de mediação como estratégia estatal entre 

interesses completivos, defendendo a seguinte tese: 

 

 
para a explicação da trajetória evolutiva da política social, precisam ser 
levadas em conta como fatores causais concomitantes tanto exigências 
quanto necessidades, tanto problemas da integração social quanto 
problemas da integração sistêmica (Lockwood), tanto a elaboração política 
de conflitos de classe quanto a elaboração de crises do processo de 
acumulação. (OFFE, 1984 p. 36). 
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De acordo com esta abordagem, a formulação das políticas públicas, das 

quais destacamos as sociais, obedece à compatibilização de estratégias que se dão 

na esfera do político, com o Estado reagindo tanto às “exigências” como às 

“necessidades”, de acordo com as instituições políticas existentes e com as relações 

de forças da sociedade canalizadas para estas instituições. 

Na verdade, ocorre o que é denominado de seletividade estrutural, pois o 

Estado estabelece um sistema de filtros vinculados a interesses de classes, 

ocorrendo assim a opção por uma agenda, onde determinados itens são excluídos, 

transformados ou favorecidos. E nesta perspectiva, as regras formais não são 

simplesmente procedimentos instrumentais para implementar metas e resolver 

problemas, mas determinam, de maneira oculta, quais são as metas potenciais e 

que problemas têm a oportunidade de emergir na agenda do sistema político. 

Enfocando o contexto brasileiro, evidencia-se que, a partir dos anos 1970, as 

políticas sociais vêm enfrentando dilemas que podem ser resumidos na conhecida 

expressão “menos Estado e mais mercado”, sob influência das teses neoliberais, 

que ganharam força com a crise do capitalismo, criticando a intervenção estatal e 

defendendo as forças reguladoras do mercado. 

Entretanto, os acontecimentos mais recentes apontam para uma profunda 

crise destas teses neoliberais, onde o Estado é chamado para intervir e 

regulamentar as forças destrutivas do livre mercado, e assumir um lugar de 

importante protagonista da história.  

 Sobre este assunto, Boaventura de Souza Santos, em artigo publicado na 

Folha de São Paulo, em 26 de setembro de 2008, enfatizou que o Estado deixou de 

ser problema para voltar a ser solução, uma vez que, o mercado apenas sabe 

racionalizar a sua racionalidade e ineficiência, enquanto estas não atingem o nível 

de auto destruição. 

No seu entendimento, esta não é a crise final do capitalismo, pois ocorrerá 

mudanças, mas o espírito individualista, egoísta e antissocial que anima o 

capitalismo, acrescentando que a fatura da crise continuará sendo paga por quem 

nada contribuiu para ela, a maioria dos cidadãos. 
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 Por outro lado, não podemos esquecer que o processo de definição de 

políticas públicas, para uma sociedade, reflete os conflitos de interesses e os 

arranjos feitos nas esferas de poder presente nas instituições do Estado e na 

sociedade como um todo, e, neste sentido, o cenário é composto por uma 

correlação de forças em permanente tensão. 

Para vários autores, como Poulantzas (1985) Offe (1994) e Bourdieu (2006), o 

conceito de poder só tem sentido quando for considerado como uma categoria 

relacional, como uma relação complementar entre elementos. 

Os argumentos destes autores esclarecem que as lutas políticas não são 

concebidas como exteriores ao Estado enquanto ossatura institucional, mas 

inscrevem-se nesse aparato, permitindo que ele venha a ter um papel orgânico na 

luta e dominação políticas, decorrente da autonomia relativa que possui em relação 

às classes em conflito. 

Draibe (2001), fazendo uma discussão com outro enfoque sobre a política 

pública e seus graus de abrangência, destaca que uma política se diz pública 

quando se desenvolve em esferas públicas da sociedade e não no plano privado e 

interno das instituições ou organizações da sociedade. Estas, também, não se 

restringem, portanto, apenas às políticas estatais ou de governo, podendo incluir, 

por exemplo, políticas de organizações não governamentais, sempre e quando 

preservado o caráter público.  

Acerca do seu grau de abrangência, apresenta diferenciações entre política, 

programa e projeto. Neste sentido, reforça que o senso comum e as lições de 

administração distinguem em graus decrescentes de abrangências políticas, 

programas e projetos. A política incorpora um sentido mais abrangente de 

intervenção; o programa se constitui como parte entre tantas de uma política; 

enquanto o projeto representa uma unidade ainda menor de ação dentro de um 

programa. 

Estas diferenças, em relação à abrangência, muitas vezes também refletem a 

lógica focalizadora e compensatória com limites nas relações estabelecidas na 

sociedade. 
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No espectro da política de saúde do Brasil, e mais especificamente na política 

de humanização, podemos perceber mudanças na sua concepção tanto relacionada 

à abrangência como ao seu significado, conforme o seu percurso histórico.  

Não pretendemos aqui reconstruir toda a sua história, visto que vários autores 

já se propuseram a isto, mas assinalar alguns dos seus principais momentos.  

A intenção humanizadora na política pública de saúde brasileira, ao longo 

deste percurso, foi demarcada por algumas iniciativas governamentais, que retratam 

a preocupação com a problemática da desumanização nos serviços de saúde que 

se traduz na prática através de: limitações no acesso ao serviço de saúde; 

dificuldades para obtenção da resolutividade dos problemas; maus-tratos no próprio 

serviço de saúde; inexistência de uma gestão participativa; más condições de 

trabalho; entre outras situações que em conjunto conformam esta problemática. 

Estas iniciativas surgiram em meados dos anos 80 do século XX, no formato 

de programas ou projetos com caráter centralizado e fragmentado. A centralização 

decorrente de imposição de práticas sem o envolvimento mais direto dos sujeitos 

responsáveis por estas práticas, fato este que dificultava mudanças efetivas. E a 

fragmentação ocorria devido às iniciativas serem focalizadas para áreas específicas 

e não para o serviço de saúde como um todo. 

Eram programas direcionados a algumas áreas, destacando-se: saúde 

mental, na tentativa de combater situações desumanas que ocorriam com as 

pessoas internadas portadoras de transtornos mentais; saúde da mulher, na busca 

do retorno ao parto natural e humanizado; saúde da criança, na perspectiva de 

aproximá-la dos pais no momento do adoecimento e internamento em hospitais, cuja 

principal preocupação era com a qualidade da assistência, na qual a humanização 

figurava como um dos problemas, e assim por diante. 

Benevides e Passos (2005) avaliam que estes programas não tinham impacto 

e não contavam com a adesão dos próprios serviços de saúde que se propunham a 

implementá-los, e, na maioria das vezes o tema da humanização no próprio serviço 

era banalizado. 

Vale ainda salientar que o referencial da humanização ganhou uma maior 

visibilidade política a partir do ano 2000, quando apareceu no registro do tema 

central da XI Conferência Nacional de Saúde: “Acesso, qualidade e humanização na 
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atenção à saúde com controle social”, expressando uma conotação mais ampla na 

política de saúde. 

Podemos destacar na história algumas iniciativas governamentais 

relacionadas à humanização, após a instituição do SUS, em 1998, com caráter de 

programa, sendo a maioria direcionada à área de atenção hospitalar que foram: 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares; Programa de 

Acreditação Hospitalar; Norma de Atenção Humanizada de Recém-Nascido de 

Baixo Peso e Método Canguru; Programa Nacional de Humanização do Pré- Natal e 

Nascimento; e o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar. 

O Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares foi criado no ano 

de 1998, e teve como grande objetivo melhorar a qualidade dos serviços 

hospitalares prestados aos usuários do SUS, respeitando os princípios de 

universalidade e da equidade.  Segundo documentos oficiais, a iniciativa levou em 

consideração o resultado de uma pesquisa de opinião pública, realizada no País, 

que registrava a necessidade da humanização para qualificação da atenção 

hospitalar. 

Faz-se oportuno ressaltar que antes da criação do SUS, no ano de 1995 

começou a ser discutido outro programa que trouxe para cena o tema da qualidade, 

no qual já se delineava a presença da humanização como componente, que foi o 

Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Este programa era parte de um outro 

mais amplo denominado Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em 

Saúde, e só veio a ganhar mais força a partir da criação da Organização Nacional de 

Acreditação em 2001. 

A necessidade da humanização do cuidado encontra-se inscrita no principal 

documento que tratava sobre acreditação do hospital: 

 

 
o incremento de eficiência e eficácia nos processos de gestão é necessário 
para assegurar uma assistência melhor e mais humanizada à saúde dos 
seres humanos que procuram os hospitais, necessitados de cuidados e 
apoio. (BRASIL, 2002, p.11) 
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Estes programas incorporaram, de forma muito marcante as formulações da 

teoria da gestão para qualidade total, primeiramente adotada em empresas privadas. 

Não menosprezando a qualidade enquanto aspiração de todos os interessados em 

uma boa assistência, sejam eles gestores, usuários ou trabalhadores de saúde, e 

também reconhecendo a sua importância, a concepção teórica da qualidade total 

revela os vieses da racionalização e da produtividade, predominantes na lógica 

mercantil da sociedade capitalista. 

Outra iniciativa a ser destacada é a Norma de Atenção Humanizada de 

Recém-Nascido de Baixo Peso e Método Canguru criada no ano 2000. Esta norma 

foi elaborada para as Unidades Médico-Assistenciais integrantes do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS, para o atendimento adequado ao recém-nascido 

de baixo-peso, incentivando o aleitamento materno, e um melhor desenvolvimento e 

segurança quanto ao manuseio do recém-nascido, assim como um melhor 

relacionamento familiar.   

 A principal recomendação desta norma foi um método denominado Canguru, 

que até hoje é muito utilizado em maternidades. O método se refere a um tipo de 

assistência neonatal que implica no contato pele a pele da mãe com o recém-

nascido, de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e 

suficiente, permitindo dessa forma uma participação maior no seu cuidado. A 

posição canguru consiste em manter o recém-nascido em decúbito prono, na 

posição vertical, junto ao peito da mãe, e foi utilizado para o cuidado do recém-

nascido de baixo peso.  

 Ainda no ano 2000, registra-se a criação de outros dois programas: 

Programa Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, e Programa de 

Humanização da Assistência Hospitalar. 

O primeiro vinculado ao movimento pela humanização do parto que surgiu na 

década de 1970 com ampla participação de mulheres e feministas, tendo como 

eixos a luta pela assistência humanizada na gravidez e parto, e a defesa do parto 

natural.  

O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento teve como propósito 

assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento 

pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido. 
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Fundamentava-se no direito à humanização da assistência obstétrica e neonatal 

como condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e do puerpério.  

A humanização, segundo o programa, compreendia, entre outros, dois 

aspectos fundamentais: a convicção de que é dever das unidades de saúde receber 

com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido; e a adoção de medidas 

e procedimentos para o acompanhamento do parto e do nascimento. O segundo 

aspecto buscava evitar práticas intervencionistas desnecessárias, a exemplo das 

cesáreas que eram realizadas muitas vezes em excesso, acarretando maiores riscos 

para mãe e filho, seguindo a lógica lucrativa para o serviço de saúde. 

Este programa induziu grande parte de municípios brasileiros a implementar 

as ações propostas, introduzindo novos recursos para o custeio dessa assistência e 

transferindo-os mediante o cumprimento de critérios mínimos, necessários para 

melhorar a qualidade da assistência. 

Em estudo sobre a humanização em maternidades, Diniz (2005), reconhece 

que as propostas de humanização do parto no SUS e no setor privado têm o mérito 

de possibilitar a vivência do parto como experiência humana, exercitando o direito de 

viver a maternidade, a sexualidade e a paternidade de forma mais digna. 

O outro programa a ser lembrado, é o Programa de Humanização da 

Assistência Hospitalar, realizado inicialmente como projeto piloto em dez hospitais 

com diferentes portes, diferentes perfis e diferentes formas de gestão, situados em 

diferentes regiões do Brasil, sendo na sua segunda etapa expandido para outros 

hospitais. 

 Era voltado para hospitais públicos e tinha como objetivos: a difusão de uma 

nova cultura de humanização na rede hospitalar; a melhoria da qualidade e da 

eficácia da atenção dispensada aos usuários; a capacitação dos profissionais para 

um novo conceito de assistência à saúde, com maior valorização da vida humana e 

da cidadania; o apoio à implantação de iniciativas para humanização; o estímulo à 

realização de parcerias e intercâmbio de conhecimentos e experiências nesta área; 

e a modernização das relações de trabalho.  Seu eixo central era humanizar a 

atenção e recuperar a imagem pública dos hospitais que estava desgastada, junto à 

comunidade. 
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Os documentos do programa reconhecem a humanização como direito do 

usuário enquanto cidadão, fazendo a sua relação com a qualidade do serviço. 

Também ressaltam que as ações não devem se restringir à busca de melhorias na 

instituição hospitalar, sem estender-se à formação educacional dos profissionais de 

saúde. Isto porque, uma vez que as tecnologias e os dispositivos organizacionais, 

sobretudo numa área como a da saúde, não funcionavam sozinhos, sua eficácia é 

fortemente influenciada pela qualidade do fator humano e pelo relacionamento que 

se estabelece entre profissionais e usuários no processo de atendimento. 

Pode-se dizer que este programa trouxe um conjunto de medidas escritas, as 

quais apontaram para uma mudança no modo de se fazer a assistência nos 

hospitais públicos do Brasil. Contudo, pela ousadia em promover uma “nova cultura” 

em curto espaço de tempo e ser considerado apenas um “programa” direcionado a 

hospitais públicos e não uma política, não conseguiu o êxito esperado em relação às 

mudanças propostas, mas fundamentou as bases para uma ampliação da agenda 

política com o surgimento posterior da Política Nacional de Humanização. 

A PNH também conhecida como HumanizaSUS, foi instituída pelo Ministério 

da Saúde no ano de 2003, na primeira gestão do governo LULA (2003- 2006), 

formulada  inicialmente por um grupo de técnicos da Secretaria Executiva do MS , 

então coordenada pelo professor Gastão Wagner de Sousa Campos, a partir de 

discussões e sistematização de experiências acumuladas e exitosas do chamado 

"SUS que dá certo". Desta forma, é o reconhecimento de que em alguns estados e 

municípios existem práticas nas ações de atenção e gestão com bons resultados, o 

que contribui para a legitimação do SUS como política pública. 

Tem como propósito maior efetivar os princípios do SUS no cotidiano das 

práticas de atenção e de gestão, assim como estimular trocas solidárias entre 

gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde e a formação de 

sujeitos.  

O documento base que a instituiu, justificando a sua necessidade, considera a 

persistência de problemas relacionados ao acesso dos serviços de saúde; à 

desvalorização dos trabalhadores de saúde; ao baixo investimento em processos 

educativos, tendo em vista a forma de gestão centralizada dos serviços e o frágil 

vínculo com os usuários como fortes determinantes da desumanização. 
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Diferente das iniciativas anteriores que se limitavam a programas, a novidade 

é que a humanização passa a ser tratada como uma política de caráter público e 

amplo, abrangendo a atenção e a gestão nos serviços de saúde15, recolocando na 

pauta um conjunto de problemas e desafios presentes no cotidiano do SUS, na 

perspectiva de humanizar o cuidado e dignificar o trabalho. 

Em relação ao marco teórico/político e arcabouço organizativo, articula 

princípios, método, diretrizes e dispositivos como norteadores, com base em 

experiências imbuídas de modos de cuidar e gerir, que apostam em inovações. 

Os princípios, compreendidos como proposições diretoras ou elementos 

predominantes na constituição da política, são: a transversalidade; a 

indissociabilidade entre práticas de gestão e de atenção à saúde, e o protagonismo 

dos sujeitos e dos coletivos.  

A transversalidade se reporta à intenção de que a política seja 

horizontalizada, perpassando as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, ou 

seja, refletindo-se em todas as demais políticas no campo da saúde, ampliando 

assim o seu espectro de atuação na perspectiva da capilarização. 

 A ideia da transversalidade também se coloca como uma proposta de não 

ser mais uma “caixinha” no organograma do MS, rompendo com uma estrutura 

burocrática fragmentada, visando estar presente em todos os lugares, o que 

representa ainda um grande desafio.   

O segundo princípio concebe os modos de gestão e de cuidar como 

indissociáveis, ou seja, a organização do trabalho como inseparável da atenção à 

saúde, ou ainda, com relação de co-determinação, com ações interdependentes e 

complementares que se influenciam mutuamente. 

 O protagonismo dos sujeitos e coletivos pressupõe um novo modo de fazer 

que requer a inclusão16 de sujeitos envolvidos na gestão e na atenção, tanto em sua 

expressão singular como coletiva. Este princípio está relacionado ao anterior e parte 

da premissa de que os profissionais de saúde e gestores são sujeitos que trabalham 

com e para os usuários, que, por sua vez, são co-partícipes. 

                                                           
15 Atenção à saúde se refere às práticas de saúde, o cuidado; e a gestão se refere às práticas de gestão, da organização do trabalho. 
 
16 Neste sentido, os documentos destacam que o método da política é da tríplice inclusão de pessoas (trabalhadores, gestores e usuários); de 
movimentos/coletivos e redes; e do reconhecimento do outro e sua alteridade, lidando com as diferenças e as subjetividades, para construção da 
co-responsabilidade.  
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 A concepção da política defende a tese de que o protagonismo contribui para 

a co-construção de sujeitos reflexivos e com certa autonomia em relação ao 

processo de trabalho que desenvolvem. 

O referencial sobre o conceito de autonomia tem como base a discussão feita 

por Campos (2006) que a considera como a capacidade de compreender e de agir 

sobre si mesmo e sobre o contexto, conforme desejos, interesses e valores. Esta 

autonomia tem um caráter relativo e possibilita a existência de compromissos e 

contratos 

 As diretrizes da política traduzem um conjunto de orientações importantes 

para colocar os princípios em prática, e se revestem de um eixo discursivo que 

abrange múltiplas intenções: acolhimento, ampliação da clínica, gestão participativa, 

valorização do trabalho, e defesa dos direitos dos usuários.   

Acolhimento é um tema que vem sendo estudado como uma prática essencial 

à qualificação e à humanização da atenção à saúde. O debate em curso 

compreende abordagens que transitam entre postura/atitude dos profissionais; 

técnica/dispositivo organizacional do serviço, visando promover um melhor 

diálogo/troca entre a equipe e usuários e o melhor acesso ao serviço/resolutividade 

dos problemas. 

 Nestes termos, é reconhecido como uma das diretrizes da política de 

humanização de grande importância para mudanças no acesso e no modo como o 

usuário é recebido no sistema de saúde. O referencial sobre o mesmo nos 

documentos institucionais do MS, está embasado em experiências concretas 

implementadas em serviços de saúde, discussões e material produzido por autores 

que debatem a temática, entendendo-o como uma postura ética a ser adotada em 

todos os momentos no processo de trabalho dos serviços de saúde.  

Desse modo, concebem o acolhimento como um processo de inter-relações 

humanas que se expressa através da atitude dos trabalhadores para com os 

usuários nas práticas de atenção e gestão, acolhimento esse como recepção, 

escuta, compartilhamento de saberes, com um caráter resolutivo articulado a outras 

diretrizes. 

A ampliação da clínica é proposta com base na crítica feita à clínica 

tradicional, que prioriza o enfoque biológico em detrimento das dimensões subjetivas 
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e sociais dos indivíduos, com uma abordagem estritamente voltada para o aspecto 

curativo, de forma reducionista e limitada.  

O termo para ser entendido precisa do esclarecimento quanto à proposta da 

ampliação: Por que ampliar e em que sentido? Com qual objetivo?  E qual a sua 

relação com a humanização? As respostas a estes questionamentos remetem à 

necessidade de esclarecer que clínica é esta a ser ampliada. 

 Foucault (2006), em estudo sobre o nascimento da clínica, faz uma análise 

arqueológica, e a divide em três tipos: protoclínica (séc. XVIII), na qual a doença era 

vista a partir do quadro nosográfico e classificatório, e não a partir dos sintomas do 

doente, do corpo do doente; a clínica (final do séc. XVIII), como primeira tentativa de 

fundar o saber com base na percepção e no olhar, na qual o conhecimento da 

doença passa a ser o conjunto de sintomas perceptíveis pelo olhar; e a 

anatomoclínica (séc.XIX), quando ocorre a fusão da clínica com a anatomia 

patológica, e a medicina dos sintomas cede o lugar para a medicina dos órgãos.  

No contexto mais recente, Campos (2003) considera a existência de três 

abordagens clinicas: a clínica oficial (também conhecida como tradicional), a clínica 

degradada e a clínica ampliada. 

Na clinica oficial predomina o enfoque biologicista e individualista em 

detrimento das dimensões subjetiva e social, produzindo posições reducionistas e 

limitadas, e as outras abordagens surgem em relação à crítica a este tipo de clínica. 

A clínica degradada surge devido à interferência dos contextos 

socioeconômicos e interesses diversificados de ordem mercantilista ou 

corporativista, induzindo posturas e fragilizando seu potencial. Sua abordagem sofre 

fortes influências do desenvolvimento do capitalismo no campo da atenção à saúde. 

E a clínica ampliada, como o próprio nome diz, busca a sua ampliação em 

vários sentidos: ampliar o objeto de trabalho, agregando-lhe, além das doenças, os 

problemas de saúde (situações que ampliam o risco ou vulnerabilidade das 

pessoas); ampliar o objetivo ou a finalidade do trabalho clínico: buscar a produção 

de saúde, por vários meios – promocionais, preventivos, curativos e de reabilitação; 

e ampliar o grau de autonomia dos usuários.   

 Neste enfoque podemos dizer que o exercício da clínica ampliada requer a 

incorporação de novos saberes e novos fazeres, integrando conhecimentos de áreas 
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diversificadas, com objetivo de cuidar do problema e do indivíduo como um todo, 

superando a visão biologicista, ampliando a visão para as várias esferas da vida – 

trabalho, nível socioeconômico, moradia, cultura, lazer – relacionando-as ao 

processo saúde/doença. Pode assim, ser constituída como uma nova forma de 

conhecimento agregador e emancipador, favorecendo uma mudança contra-

hegemônica, 

Sobre as formas de conhecimento, Santos (2006) faz uma crítica ao 

conhecimento restrito e limitado, classificando-o como uma forma de conhecimento 

regulador, no qual a ignorância é concebida como caos e o saber como ordem. E 

propõe outra forma de conhecimento que denomina de conhecimento emancipação, 

como uma forma emergente, no qual a ignorância é considerada como colonialismo 

e o saber como solidariedade. O saber, em tal concepção, existe a serviço da 

humanidade e é permeado por um conjunto de epistemologias, as quais consideram 

a diversidade, com aportes que se identificam com a ecologia de saberes e com a 

globalização contra-hegemônica. Esta forma de conhecimento tem uma forte 

identidade com o proposto na clínica ampliada,  

A clínica ampliada, conforme o documento base da PNH (Brasil, 2006d, p.38), 

significa:   

 

 
o trabalho clínico que visa ao sujeito e à doença; a família e o contexto, 
tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da 
família e da comunidade. Utiliza como meios de trabalho: a integração da 
equipe multiprofissional, a adscrição de clientela, a construção de vínculo, a 
elaboração de projeto terapêutico conforme a vulnerabilidade de cada caso, 
e a ampliação dos recursos de intervenção sobre o processo saúde-doença. 

 

 

Sobre a relação da clínica ampliada com a humanização, podemos dizer que 

esta se justifica pela sua proposta de mudança em direção ao conhecimento como 

emancipação, e visão do indivíduo como sujeito e não como objeto. É tanto, que a 

clínica ampliada também é reconhecida como clínica do sujeito, uma vez que seu 

objeto inclui a doença, o contexto e o próprio sujeito enquanto ser social, histórico e 

político.  
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Outra das diretrizes propostas, a gestão participativa também surge como 

crítica aos modelos vigentes que adotam formatos preconizados pela administração 

clássica, com excesso de centralização e burocratismo. 

Santos (2003), discutindo os caminhos da democracia participativa, contesta 

o cânone hegemônico da democracia liberal e abre espaço para credibilizar práticas 

democráticas contra-hegemônicas, nomeadas de alta intensidade, defendendo três 

teses para seu fortalecimento: 1. o reconhecimento da importância da 

demodiversidade, considerando os diferentes contextos democráticos; 2. a 

articulação contra-hegemônica entre o local e o global para dar visibilidade às 

práticas democráticas locais bem sucedidas; e 3. a ampliação do experimentalismo 

democrático, que revela novas gramáticas sociais construídas experimentalmente. 

 A gestão participativa de acordo com PNH, acontece pela incorporação da 

democracia de alta intensidade preconizada por Santos (2003), com a participação 

de vários atores na gestão, abrindo espaço para a tomada de decisões coletivas. 

Seguindo a concepção idealizada para o SUS, no que se refere à garantia do 

acesso à assistência, de forma universal, equitativa, integral, com a implementação 

de um modelo de gestão democrática tendo como diretrizes a descentralização e a 

participação social. 

 O documento base da PNH (2006) declara ser a gestão participativa um 

modelo pautado no trabalho em equipe e na construção coletiva, que considera os 

indivíduos como sujeitos protagonistas nos coletivos e co-responsáveis pela 

produção de si e do mundo em que vivem. Também propõe a criação de colegiados 

gestores para permitir o compartilhamento de poder, a co-análise, a co-decisão e a 

co-avaliação.  

Campos (2000) ressalta que a mudança da racionalidade gerencial 

hegemônica, que não é participativa, implica em produzir outra dinâmica de 

funcionamento e outro desenho para as organizações, propondo a construção de 

espaços coletivos para uma gestão participativa. Entende estes espaços como 

arranjos organizacionais que estimulam a produção de sujeitos e coletivos 

organizados, podendo assumir formas diversificadas: equipes de trabalho, 

colegiados de gestão, unidade de produção ou outras. 
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Sobre a relação da participação com a humanização, podemos dizer que 

passa pelo reconhecimento do sujeito como cidadão e protagonista da história, e a 

instituição de um contexto e de uma cultura democrática.  

 Neste contexto a democracia ocorre no cotidiano do trabalho, assumindo a 

proposta de forma direta, como discute Bobbio (1992). Segundo este autor, a 

democracia pode ser considerada sob duas vertentes, a democracia política 

(representativa) e a democracia social (direta). A segunda, no seu sentido literal, 

corresponde à participação de todos os cidadãos nas decisões a eles pertinentes. E 

apesar de afirmar que a democracia direta no mundo contemporâneo é impraticável, 

pelas suas características e proporções, reconhece que esta pode ser exercitada em 

campos limitados. Isto ocorre através de uma expansão do poder ascendente, de 

baixo para cima, que se estende da esfera das relações políticas, onde o indivíduo é 

o cidadão, para a esfera das relações sociais, onde o indivíduo é considerado na 

variedade de suas categorias ou papéis específicos, como por exemplo: trabalhador, 

gestor, usuário etc. 

 Retomando Santos (2003), quando faz uma análise da reinvenção e a 

ampliação da democracia participativa do século XXI, nos países do Sul, ele 

constata que houve um processo de redefinição do seu significado cultural, abrindo 

espaços para o surgimento de novos atores sociais. Identifica ainda que, no contexto 

brasileiro, a democracia participativa ganhou força e a ideia do direito de ter direitos 

se fez presente nas políticas. Segundo este autor, no Brasil ocorreu a constituição 

de um ideal participativo e inclusivo como parte do processo de democratização, e a 

incorporação de uma pulsão participativa, florescendo experiências de participação 

popular independentes ou articuladas ao Estado. 

Entre estas experiências, podemos destacar o modelo de política de saúde 

instituída pelo SUS, articulada ao Estado, que tem como uma das diretrizes a 

democratização, revestida de duas dimensões: uma relacionada à inclusão ou 

acesso universal aos serviços de saúde; e outra, à forma de gestão com 

participação social. 

A análise dos processos participativos, no referido setor, mostra que 

aconteceram mudanças no SUS, a partir de uma legislação instituidora e da 

implementação de práticas que apesar das contradições e limites, têm criado as 
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possibilidades de emergências de novos atores, novas práticas sociais e de um novo 

tipo de relação Estado-sociedade (VILAR, 1997). 

Os conselhos de saúde como exemplos destas experiências, segundo 

Escorel (2008), revelam males que caracterizam a matriz cultural da sociedade 

brasileira, mas também constituem a semente e a potencialidade de transformar 

esta matriz cultural. 

Podemos dizer que o SUS propõe uma estrutura organizacional de maior 

relevância para o avanço da democracia. E conforme os ditames da política de 

humanização, como também parte deste sistema, este processo para avançar mais, 

com aprofundamento e ampliação necessita ser capilarizado para a prática cotidiana 

no serviço de saúde, através da gestão participativa também no nível local. 

A valorização do trabalho, como uma das diretrizes da política denota o 

reconhecimento da importância do trabalho e a preocupação com o seu cenário, 

considerando os problemas inerentes ao contexto social e político da globalização e 

suas consequências, entre elas a desumanização que também afeta o cuidador. 

 Assim, aspectos relacionados à forma de inserção dos trabalhadores, as 

condições de trabalho e a participação na gestão são objetos de reflexões, com o 

entendimento de que é preciso também humanizar as relações de trabalho e a forma 

como o trabalhador é tratado na própria instituição a que se vincula.  

As referências ao trabalhador de saúde, de uma forma genérica, como nos 

lembram Fortuna et al (2002), não devem ocultar o seu perfil. Como nos lembra 

Maturana (1998) são sujeitos sociais e pessoas humanas, que se constituem no 

entrelaçamento do emocional com o racional, tendo a linguagem como sistema 

simbólico de comunicação.  

Na verdade, são pessoas que trabalham para sobreviver, e têm muitas vezes 

que cumprir mais de dois turnos de trabalho, com uma formação heterogênea, e 

quando preparados em escolas, esta formação prioriza, na sua maioria, o tecnicismo 

e o trabalho isolado de cada um. Todos têm uma história e uma concepção de 

mundo, com desejos e aspirações, e convivem com a dor e o prazer, a vida e a 

morte no seu cotidiano. Sofrem as influências do contexto da globalização e do 

neoliberalismo tanto no plano individual como no coletivo.  
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O documento oficial que trata sobre o tema da valorização do trabalho, 

intitulado Trabalhos e redes em saúde (Brasil, 2006e) explicita que criação no 

trabalho implica uma experimentação constante, ou seja, maneiras diferentes de 

fazer. Questiona as prescrições rígidas que fazem do trabalho uma tarefa mecânica, 

afirmando a importância de outros modos de trabalhar para dar respostas às 

situações novas e reconhece o trabalho como potencialmente produtor de sentido, 

quando é inventivo e participativo; e, por lado, também como produtor de sofrimento 

e desgaste, quando é burocratizado, fragmentado e centralizado. 

Os argumentos defendidos no documento indicam quatro campos a ser 

considerados, na perspectiva da valorização do trabalho: a participação do 

trabalhador nas decisões no trabalho, através de mecanismos de gestão 

participativa; a necessidade de melhorias nas condições de trabalho; definições 

regulamentadas sobre a inserção e a relações de trabalho; e a interferência sobre 

fatores que determinam a saúde do trabalhador. 

Sobre a defesa do direito dos usuários é fundamental o entendimento de que 

direito pressupõe o acesso a determinados bens ou serviços e/ou liberdade de gozo 

de uma situação. E compreendendo a saúde como uma condição construída 

socialmente, independente de qualquer definição idealista que lhe possa ser 

atribuída, como produto de condições de vida e das relações que os homens 

estabelecem entre si e com a natureza através do trabalho, o direito à saúde não 

significa apenas o direito ao acesso a serviços de saúde, mas também o direito a 

uma condição digna de vida. 

Conforme estas concepções, “direito à saúde” não corresponde a uma noção 

exclusiva setorial de formulação de políticas de saúde, mas a um elo integrador que 

teria de permear todas as políticas sociais do Estado, que, por sua vez, têm uma 

estreita relação com as políticas econômicas. 

Deste modo não devemos entender o direito limitado às conquistas legais ou 

o acesso às situações definidas, mas o direito de ter direitos, incorporando a noção 

de cidadania. 

Assim, a defesa dos direitos dos usuários está diretamente relacionada aos 

direitos de cidadania, e a humanização da forma como está sendo concebida pela 
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PNH abriga este entendimento, que está implícito nas outras diretrizes que 

consideram o usuário como sujeito protagonista no processo de trabalho em saúde. 

A análise, acerca dos princípios e diretrizes da PNH, nos mostra que os 

princípios têm um caráter mais doutrinário, enquanto as diretrizes, um caráter mais 

organizativo, e todos se articulam e se complementam conformando o ideário que 

sustenta a política. 

 Foram também propostos dispositivos, definidos como arranjos para fazer 

funcionar a política de humanização, ou seja, como indicações para se levar a termo 

as ações. Os dispositivos apontam modos de organizar e executar ações no 

processo de trabalho embasadas nos princípios e diretrizes da referida política. 

Apresentamos uma síntese dos principais dispositivos referenciados nos 

documentos institucionais da política: 

o Acolhimento com classificação de risco: pressupõe o acolhimento com 

uma avaliação da necessidade do usuário, visando a uma mudança na lógica do 

atendimento por ordem de chegada, identificando casos com maior potencial de 

risco que necessitam uma maior agilidade no atendimento.  

o Ambiência: refere-se ao espaço físico entendido como espaço social e 

profissional, onde ocorre o processo de trabalho em saúde, o encontro entre usuário 

e trabalhador de saúde. Este espaço, na perspectiva humanizadora, deve favorecer 

uma atenção acolhedora e resolutiva. 

o Equipe de referência e apoio matricial: é uma forma de organizar o 

processo de trabalho envolvendo uma equipe multiprofissional vinculada a um grupo 

de usuários, com o apoio de outros profissionais para potencializar a capacidade de 

análise e intervenção. 

o Projeto terapêutico singular: a partir do trabalho em equipe se definem 

projetos terapêuticos para usuários/famílias ou grupos, de forma coletiva, 

considerando as singularidades das situações e olhar ampliado da equipe. 

o Conselhos ou colegiados de gestão participativa: instâncias com 

participação de gestores, trabalhadores e usuários responsáveis pela gestão do 

serviço de saúde. 
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o Ouvidoria: sistema de escuta para acolher manifestações e encaminhar 

problemas identificados 

o Visita aberta e direito a acompanhante: busca ampliar o acesso de 

familiares/visitantes ao usuário no hospital, visando à não interrupção da sua rede 

social, assim como possibilitar que este usuário possa ter um acompanhante quando 

necessário. 

o Programas de educação permanente: os documentos apresentam 

várias ideias neste campo, para estimular a troca de experiências, o repasse de 

saberes; a pesquisa e o apoio para fortalecerem os princípios e diretrizes da política. 

Para divulgação da política, foram utilizadas várias estratégias, na tentativa de 

socializar informações e conseguir apoio e adesão dos serviços de saúde e dos 

gestores, profissionais e usuários, das quais podemos destacar: criação de uma arte 

simbolizada na imagem de participantes fotografados por ocasião da 12ª 

Conferência Nacional de Saúde, utilizada na programação visual de todas as 

publicações HumanizaSUS; produção de logomarca e material educativo abordando 

temas relacionados à política; promoção de eventos para divulgação e 

sensibilização para gestores, profissionais de saúde, usuários e estudantes nos 

âmbitos nacional, estadual e municipal; criação na internet do sitio HumanizaSUS 

hospedado dentro do banco de dados central do Portal da Saúde MS; realização de 

processos educativos e de intercâmbio para profissionais de saúde e gestores e 

estruturação de mostra itinerante de experiências da política de humanização. 

 

 
Figura 1-Logomarca da PNH 

Fonte: www.saude.gov.br/humanizasus  
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Figura 2 -Publicações da PNH 
Fonte: www.saude.gov.br/humanizasus 

 
 

 
 

Figura 3-Galeria de fotos utilizadas nos documentos da PNH 
Fonte: www.saude.gov.br/humanizasus 

 

A Mostra Interativa HumanizaSUS está percorrendo nos anos de 2008 e 2009 

municípios brasileiros, divulgando a PNH e socializando experiências. Compõe-se 

de diferentes ambientes que trazem as ideias e práticas do HumanizaSUS para 

qualificar a atenção e gestão da saúde pública brasileira.  Através de vídeos, 

literatura de cordel, jogos eletrônicos, fotografias e depoimentos de usuários e 

trabalhadores do SUS, o visitante conhece diferentes formas de produção de saúde 

pelo Brasil. A cabine de depoimentos possibilita que se deixem as impressões sobre 

o SUS e a exposição conta ainda com computadores para cadastro e acesso à Rede 

HumanizaSUS. 

A história como foi construída a PNH, nos mostra que a mesma não foi 

elaborada mediante decisões unilaterais, mas foi resultante de um debate entre 

gestores, profissionais de saúde e usuários, interessados em contribuir para a 

resolução de muitos problemas que afetam o sistema de saúde.  

No discurso de posse para o cargo de Ministro da Saúde, em 19 de março de 

2007, o ministro Temporão (2007, p.9) assumiu o compromisso de fortalecer a PNH, 

destacando entre outros compromissos: 

 

 
fortalecer e disseminar a Política de Humanização estendendo-a ao 
conjunto de práticas no processo de produção dos cuidados em saúde, 
assegurando acolhimento, conforto e qualificação técnica na atenção ao 
cidadão usuário do SUS. 
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Seu programa de governo intitulado de Mais Saúde: direito de todos (2008), 

foi elaborado numa perspectiva abrangente, de aprofundar e atualizar os grandes 

objetivos da criação do SUS no contexto contemporâneo, agregando novos desafios 

e dimensões. O texto do programa apresenta diretrizes e eixos de intervenção do 

quais destacamos a melhoria o acolhimento e implantação de práticas de 

humanização na rede SUS.  

   Retomando as proposições da PNH, concluímos que estas são revestidas 

de um arcabouço ético político muito bem definido e forte, não como uma doutrina, 

inclusive seu referencial teórico já fazia parte do referencial do SUS, mas como uma 

proposta concreta de mudança de organização do serviço de saúde, representando 

também uma escolha política. 

Na verdade, o que se busca é organizar o serviço e garantir os princípios da 

universalidade, da equidade, da integralidade, da participação, reafirmando o 

compromisso ético e político do SUS, com uma determinada concepção de 

produção de vida com solidariedade e justiça social. 

Com cerca de seis anos de existência (2003-2009), vem se firmando no SUS 

como uma política, ainda não transversalizada como se propõe a ser, com 

dificuldades relacionadas à sua limitada penetração no processo de trabalho 

enquanto espaço de produção dos serviços de saúde. E tem como grandes 

desafios: alterar o modo tradicional de produzir serviços de saúde; mudar as 

relações entre as instâncias gestoras do SUS; e superar a fragmentação existente 

no processo de trabalho. 

O seu grande salto qualitativo foi ampliar a concepção de humanização, que 

não se limita a “ações humanitárias” entre pessoas, mas abrange novas práticas, 

constituídas por atitudes individuais e coletivas e compromissos éticos e políticos. 

 

 

2.3 ECOS DA POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

 

 

Objetivando uma apresentação sucinta, retratando traços sobre a cidade, 

enquanto campo do estudo, faremos algumas considerações sobre o seu perfil 
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sociodemográfico, e a situação da saúde, para o entendimento do contexto  no qual 

a política de humanização está sendo analisada. 

O município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, situa-se na costa 

litorânea do Estado e possui uma área de 169,9 km2, equivalente a 0,32% da sua 

superfície, distribuída por dunas, lagunas e tabuleiros. Está inserido na mais 

importante região do Estado, tanto do ponto de vista econômico quanto 

populacional, concentrando um quarto da população estadual correspondente a 

789.895 habitantes (IBGE, 2006). 

Desde 1989, a cidade está dividida em regiões administrativas (Norte, Sul, 

Leste e Oeste), adotando a “descentralização” como medida importante para a 

resolução dos seus problemas.  Estas regiões abrigam 36 bairros, e a maior parte da 

população, 34,4%, está concentrada na região Norte, seguida da Oeste, 27%, da 

Sul, 21,9% e Leste,16,3%.  

As regiões Norte e Oeste vêm apresentando maior taxa de crescimento nos 

últimos anos, provavelmente pela influência das migrações internas do interior para 

capital. São regiões que detêm um número considerável de população com baixa 

renda. Na região Sul vive a população com melhor nível socioeconômico, com renda 

média de 11,6 salários-mínimos. A segunda maior renda encontra-se na região 

Leste, correspondendo a 9 salários. O índice de Gini, utilizado para medir as 

desigualdades na distribuição de renda, cresceu, passando de 0,60 em 1991 para 

0,64 em 2000, indicando que as desigualdades aumentaram no município. 

Sobre a taxa de analfabetismo, constata-se que diminuiu no período de 1991 

a 2000, caindo de 16,4% para 11,9%, entretanto existem diferenças entre as 

regiões. Na região Oeste encontra-se a mais alta taxa de analfabetismo, 

correspondendo a 18,2%. A menor taxa ocorreu na região Sul, cujo valor não 

chegou a 4,5%. Outro dado a ser notificado refere-se à média de anos de estudo, 

que na população com 25 anos e mais, subiu de 6,4% para 7,2%.  

A nascer, a esperança de vida da população no período de 1991 a 2000 

aumentou de 66,9 anos para 68,78 anos.  E o índice de envelhecimento17 vem 

apresentando uma tendência crescente; no ano de 1980 era de 11,3, em 1991 subiu 

para 13,9, e em 2000 chegou a 19,4. 

                                                           
17 Pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 jovens menores de 15 anos. 
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A moradia de boa qualidade é privilégio de uma minoria, uma vez que grande 

parte da população não mora bem, ocupando áreas com problemas decorrentes do 

aceleramento e desordenação do espaço urbano. É bastante significativo o conjunto 

de bairros e favelas na periferia da cidade, com populações submetidas a precárias 

condições de vida e grandes deficiências na oferta de equipamentos e serviços 

públicos essenciais. 

Exemplificando com o quadro de saneamento ambiental, podemos constatar 

que apesar de 97,21% dos domicílios se encontrarem ligados à rede de 

abastecimento público, já no que se refere ao esgotamento sanitário, verificamos um 

índice muito baixo de cobertura, uma vez que apenas ¼ dos domicílios são servidos 

por rede coletora de esgotos, pois o restante ainda utiliza o sistema de fossa/ 

sumidouro.  E o destino dos dejetos e águas servidas coletados pela rede pública 

ainda representa fonte de contaminação para os mananciais, ocasionando 

problemas com a poluição do ecossistema. 

Quanto aos resíduos sólidos, apesar de o registro da coleta pública ser do 

atendimento de 97,61% dos domicílios, ainda se evidencia acúmulo de lixo em 

pontos da cidade e a destinação final não é submetida a tratamento adequado, 

ficando em aterro sanitário pouco controlado. 

Analisando brevemente a situação de saúde da população, se evidenciam 

algumas mudanças. As tendências dos indicadores de saúde denotam melhorias, 

como a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da esperança de vida ao 

nascer. No entanto, outros indicadores revelam padrões epidemiológicos ainda 

críticos, tais como o crescimento de problemas relacionados à violência, acidentes 

de trânsito, agravos à saúde de origem ambiental e ocupacional e o reaparecimento 

de doenças, como a dengue, além de problemas relacionados às dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde. 

A rede municipal de saúde, de acordo com o quadro 2, é composta por 147 

unidades, sendo 80 públicas municipais, 10 estaduais e 4 federais. De forma 

complementar, prestando serviço ao SUS municipal, existem 6 unidades 

filantrópicas e 47 unidades privadas contratadas. 
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Unidades 
de Saúde 

Públicas Privadas 
contratadas 

Filantrópicas Total Geral 

Municipal 80  

47 

 

06 

 

Estadual 10 

Federal 04 

Total 94 47 06 147 
Quadro 2- Distribuição das Unidades de Saúde quanto ao âmbito e a natureza. Natal/RN, 2008. 
Fonte: Natal, 2008. 

 

 

Como já mencionamos, as unidades de saúde estão situadas nos distritos 

sanitários definidos a partir de um longo processo de discussão iniciado em 1987, 

culminando, em 1990, com a divisão do município em quatro distritos sanitários, 

para nortear a condução da política municipal de saúde de forma descentralizada, 

seguindo a mesma conformação das regiões administrativas já existentes. 

Em 2005, em decorrência das peculiaridades sociodemográficas e sanitárias 

epidemiológicas locais, da necessidade da racionalização estratégica de condutas e 

da otimização de medidas em prol da gestão participativa, segundo registros em 

documentos oficiais, o Distrito Norte foi dividido em dois distritos Norte 1 e Norte 2, 

ficando então 5 distritos, conforme a figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 4 - Mapa dos distritos sanitários do município de Natal. Fonte: Natal, 2007. 
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O município de Natal, na organização do sistema de saúde, tem como 

responsabilidades a atenção básica e a atenção de média complexidade, ficando 

ainda a cargo da gestão estadual a atenção de alta complexidade.18 

Segundo a portaria GM/MS nº. 648, de 28 de março de 2006, a atenção 

básica é definida como: 

 

 
conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento e a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por 
meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas às populações 
de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 
essas populações (BRASIL, 2006c). 

 

 

Pela definição, constata-se que apesar do grau de complexidade que está 

sendo utilizado para diferenciar os níveis de atenção, considerando os tipos de 

atendimento e procedimentos utilizados, todos, incluindo a atenção básica, se 

revestem de complexidade, referente às demandas que chegam para ser resolvidas. 

O atendimento a estas demandas envolvem decisões no plano do cuidado e da 

gestão com dimensões multivariadas, relacionadas aos sujeitos e ao contexto em 

que vivem.  

Como vemos, considerar a atenção básica como de baixa complexidade, 

porque incorpora baixa densidade de tecnologia dura, é um grande equívoco, 

porque na verdade ela é de alta complexidade em função dos problemas 

relacionados ao processo saúde/doença com que ela lida. Pode também ser 

considerada um espaço onde as tecnologias leves duras e leves têm um lugar 

privilegiado. E neste sentido, com uma grande potencialidade de mudanças, 

exatamente por ser um lugar possível de ser valorizada a criatividade no trabalho, 

onde pode se dar a inversão na composição técnica da relação entre trabalho morto 

e trabalho vivo.  

Em Natal existem 60 unidades na atenção básica; destas, 24 são UBS 

propriamente ditas, e 36 são USF. A diferença do tipo de unidade de saúde segue a 
                                                           
18 Os graus de complexidade estão relacionados às demandas trazidas pelos usuários e densidade tecnológica dos procedimentos utilizados 
para o atendimento. 
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Portaria SAS/MS nº. 511, de 29 de dezembro de 2000, que estabelece a tipologia 

das unidades, definindo como Unidade Básica de Saúde: “Unidade para realização 

de atendimentos de atenção básica a uma população, de forma programada ou não, 

nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros 

profissionais de Nível superior”.  E como Unidade de Saúde da Família: “Unidade 

específica para prestação de assistência contínua programada em especialidades 

básicas e com equipe multidisciplinar para desenvolver atividades que atendam às 

diretrizes da Estratégia Saúde da Família”. 

Em relação à atenção de média complexidade estão incluídos os 

procedimentos necessários ao diagnóstico, tratamento e reabilitação em caráter 

complementar e suplementar à atenção básica. Este nível de atenção está sob a 

responsabilidade das policlínicas distritais, ambulatórios públicos e privados, além 

de algumas unidades de pronto atendimento para emergências e do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgências (SAMU). 

 Os ecos da política de humanização no município de Natal serão analisados 

a partir de documentos institucionais19 e a atuação de uma instância política criada 

para apoiar a política de humanização, o Comitê Municipal de Humanização, como 

espaço analisador para compreensão da inserção da PNH na SMS de Natal. 

No mapa social da humanização, o Comitê representa a escala intermediária, 

articulando-se à menor escala representada pela PNH, uma vez que sua existência 

e atuação se refletem como eco da PNH na Secretaria Municipal de Saúde, e com a 

maior escala representada pelo processo de trabalho das unidades de saúde, 

através da sua atuação nestas unidades. 

Mas, faz-se mister esclarecer que as bases da discussão acerca da 

humanização em saúde, no município de Natal, começaram a ser construídas antes 

de ser deflagrada a PNH, a partir da preocupação com as relações interprofissionais 

e entre estes e os usuários, que expressavam dificuldades de comunicação, 

desavenças e falta de colaboração, desencadeando sentimentos de insatisfações e 

frustrações. 

Antes e durante o ano de 2003, ocorreram, em algumas unidades de saúde, 

oficinas de trabalho sobre relações humanas, para refletir sobre a problemática e a 

                                                           
19 Planos municipais, relatórios de gestão, atas de reuniões etc. 
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busca por um melhor relacionamento interpessoal. Este movimento foi focalizado, 

não envolveu todas as unidades de saúde e não teve desdobramentos significativos. 

A partir do surgimento da PNH, mesmo sem ainda haver articulações com o 

nível nacional, a palavra humanização começa a surgir na agenda e no discurso 

institucional.  A missão da SMS faz menção direta à humanização como princípio a 

ser defendido: “garantir, na perspectiva da promoção à saúde, a atenção integral à 

saúde da população baseada nos princípios da acessibilidade, resolutividade, 

humanização e cidadania” (NATAL, 2006, p.6). 

 E no mesmo ano também foi publicada uma cartilha intitulada Humaniza 

Natal- SUS: construindo uma história de amor, que lança o projeto denominado 

Humaniza Natal. 

Nesta primeira fase, a humanização é tratada como um “projeto” e não como 

uma política e é compreendida como um valor ligado à inclusão social. Os escritos 

da cartilha relacionam qualidade com o acesso e humanização, defendendo ambos 

para melhoria da atenção prestada. Alguns trechos reforçam tal concepção:  

 

 
a humanização almeja romper com o modelo excludente inaugurando uma 
relação mais fraterna e companheira entre profissionais e 
usuários.Humanizar os serviços de saúde qualifica na dimensão da oferta 
de serviços que ganha alcance com a instalação de uma nova relação entre 
profissionais e usuários (NATAL, 2006, p.1). 
 
 
Humanizar significa tratar com respeito, com atenção, ouvir, procurar ajudar 
e atender bem. Humanizar significa melhorar acesso a serviços, 
medicamentos, cuidados (NATAL, 2006, p.2). 

 

 

Na sua conclusão, a cartilha expressa a dependência do projeto ao 

envolvimento dos profissionais, afirmando que a humanização beneficia a todos por 

tornar o trabalho mais gratificante, e possibilitar maior equidade e cidadania ao 

usuário 

O tom mais forte do discurso nesta primeira fase é que a humanização está 

diretamente relacionada à postura e atitude dos profissionais para com os usuários. 

O projeto passa a ter uma conotação de campanha para agregar aliados e parceiros, 

sendo mencionado em falas do gestor municipal e representantes em diversos 
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eventos educativos e políticos, entretanto ainda de uma forma difusa, expressando 

uma intenção sem concreticidade.  

Um marco que impulsionou a discussão da humanização, como política no 

município, foi o Seminário Nacional sobre Humanização, realizado em Brasília no 

ano de 2005. Esse seminário teve como objetivos a divulgação da política nacional e 

o estímulo do engajamento dos estados e municípios. A partir de tal evento, foi 

criado um Comitê Estadual de Humanização, com representação da Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal, e posteriormente um Comitê Municipal de Saúde em 

Natal. 

O plano municipal de saúde do quadriênio 2006/09, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Saúde em 11/04/2006, faz várias referências diretas à humanização 

como uma das prioridades da gestão: “ampliar o acesso à atenção com qualificação 

e humanização” (NATAL, 2006, p.15). 

No item que elenca os valores institucionais, a humanização aparece como 

um destes valores: “universalidade; acessibilidade; continuidade; integralidade; 

responsabilidade; humanização; vínculo; equidade; participação social e 

transversalidade” (NATAL, 2006, p.9). 

 E na parte acerca dos compromissos da gestão, uma das diretrizes 

nomeadas foi qualificar e humanizar a atenção e a gestão em saúde, tendo como 

metas: 

 

 
Implementar e qualificar o Comitê Municipal de Humanização no ano de 
2006. 
Implantar o núcleo de acolhimento do servidor no Departamento de Gestão 
do Trabalho e da Educação em Saúde em 2007. 
criar Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) em 100% das unidades de 
saúde em 2006 e 2007. 
Implantar acolhimento com classificação de risco nos cinco Prontos- 
atendimentos em 2006 e 2007 (NATAL, 2006, p.71). 

 

 

No plano, é perceptível a ampliação do sentido da humanização quando 

comparado às referências documentais anteriores. Podemos ainda constatar que 

outros compromissos contidos no plano estão relacionados com a humanização, ou 
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seja, o compromisso com a humanização aparece em várias partes contidas no 

plano. 

Outra instância relacionada diretamente com a política de humanização foi o 

Comitê Municipal de Humanização, criado em 2006, cumprindo uma das metas do 

plano municipal, representando um passo importante da gestão em prol da política. 

Reforçando este pensamento, um participante do comitê declarou: “Foi a primeira 

iniciativa de dar mais corpo à política de humanização no município de Natal. Existia 

discurso à vontade, mas não tinha uma estrutura que fizesse as coisas 

acontecerem.”20 

Surgiu como um espaço institucional, para estimular e apoiar o 

desenvolvimento da política de humanização na rede de serviços, mas uma 

preocupação constante nas suas reuniões era sobre qual seria realmente seu papel 

e suas atribuições.  Foi um assunto que permaneceu sendo questionado pelo grupo 

integrante. 

Da sua composição faziam parte representações de todos os distritos 

sanitários e departamentos da estrutura administrativa do nível central da SMS, com 

uma coordenação escolhida pelo grupo que o constituía. Entretanto, foi criado sem 

ato jurídico institucionalizando-o, gerando um paradoxo: todos sabem que existe, 

mas oficialmente não existe. 

Mesmo assim, foi se legitimando com reuniões periódicas e o trabalho 

desenvolvido pelos seus membros em vários espaços da instituição. 

As primeiras atividades realizadas pelo Comitê foram: oficinas distritais para 

divulgação da PNH e a organização do 1º Seminário Estadual e Municipal da Política 

de Humanização da Atenção e Gestão do RN e de Natal, realizado em maio de 

2006. 

O referido seminário contou com a participação de representantes do MS, 

gestores e profissionais dos âmbitos estadual e municipais, e foi o primeiro momento 

mais amplo de divulgação da PNH no Estado, com vistas à sensibilização dos 

municípios para adesão à política. 

Outra iniciativa também no ano de 2006, com repercussões na divulgação e 

penetração da PNH nos serviços de saúde, foi a realização de um curso intitulado 
                                                           
20 A partir desta parte do texto, serão inseridos  trechos das falas dos agentes entrevistados na pesquisa. 
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“Aperfeiçoamento de Apoiadores para a Política Nacional de Humanização da 

Gestão e Atenção a Saúde”, promovido pelo MS sob responsabilidade da Fundação 

Oswaldo Cruz. O curso, na modalidade a distância, objetivava a qualificação de 

recursos humanos e a difusão de ideias através de agentes multiplicadores. 

Deste curso participaram dois representantes do Comitê Municipal de 

Humanização de Natal, além de um representante do Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva da UFRN. 

Continuando a estratégia de difusão, no ano seguinte (2007), foi realizado 

outro curso, direcionado especificamente aos profissionais do Rio Grande do Norte 

sob coordenação colegiada (NESC-UFRN; Comitê Estadual e Comitê Municipal de 

Natal) destinado à preparação de apoiadores da política de Humanização no Estado. 

O curso teve 29 participantes, dentre os quais 10 da SMS de Natal, sendo oito como 

alunos: três do nível central e cinco do nível distrital; e dois como monitores. 

O curso foi desenvolvido em cinco módulos intercalados com atividades de 

dispersão, realizadas nos serviços nos quais os alunos atuavam, visando à 

construção de uma proposta de intervenção, na perspectiva da humanização.  

Os participantes do município de Natal elaboraram propostas abordando 

temas diversificados: ambiência do Departamento de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde; divulgação da PNH no Serviço de Avaliação e Auditoria da 

SMS (estas direcionadas ao nível central da secretaria) e. acolhimento na USF 

(direcionada ao nível local).  

O curso desencadeou iniciativas voltadas para aspectos humanizadores, 

tanto para o nível central como local, contudo foram experiências focalizadas em 

setores ou unidades de saúde, com repercussões limitadas no espaço e no tempo, 

uma vez que algumas não avançaram na continuidade de outras atividades.  

Retomando a análise da atuação do Comitê Municipal de Humanização de 

Natal, ocorreram, no ano de 2007, 14 reuniões com pautas variadas, conforme o 

registro das atas: discussão sobre a agenda de trabalho do grupo frente às ações da 

política de humanização; socialização de informes diversos; definição da 

participação dos seus membros em eventos internos da instituição ou externos; 

apresentações de projetos em andamento; e avaliação sobre as ações 

desenvolvidas. 
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Apesar de não ser muito frequente, o Comitê também recebia demandas de 

outros setores da instituição, relacionadas a denúncias sobre mau atendimento em 

Unidades de Saúde, ou sobre dificuldades no relacionamento entre profissionais. 

Para casos desta natureza, encaminhava pessoas do grupo para averiguar o 

problema in loco, na tentativa de ajudar no encaminhamento de soluções. 

Em relação às ações no nível local, foram realizadas oficinas sobre 

acolhimento em todos os distritos, sob a coordenação do Comitê. Estas oficinas 

foram direcionadas aos profissionais de nível médio (técnicos de enfermagem, 

auxiliares de enfermagem, arquivistas, auxiliares de farmácia, agentes 

administrativos e agentes comunitários de saúde). O propósito era discutir a forma 

como o usuário era recebido nas Unidades de Saúde, problematizando a realidade, 

na tentativa de sensibilizar para mudanças, assim como estimular para que o 

assunto fosse levado para discussão com outros membros da equipe de saúde.  

O relatório de gestão do ano de 2006 (Natal, 2006, p.35) fez referência ao 

acolhimento, destacando que suas ações: “almejam tecer uma rede de confiança e 

solidariedade entre as pessoas, os profissionais das equipes e entre as equipes e a 

população assistida”. E informa sobre as oficinas, que tiveram a participação de 480 

profissionais dos serviços de atenção básica, dos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e das policlínicas. 

Aconteceram também outras oficinas abordando outros temas: processo de 

trabalho (em algumas USF) para discutir fluxo e dificuldades, visando refletir sobre a 

humanização; e acolhimento com classificação de risco, destinada às Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA), objetivando a implantação dessa forma de acolhimento 

nas referidas unidades.  

O resultado das oficinas realizadas não foi avaliado pela instituição. 

Pela atuação do Comitê Municipal de Humanização, evidenciamos que o 

mesmo representou um movimento instituinte e não instituído dentro da SMS de 

Natal, um movimento de construção no dia-a-dia, na busca do fortalecimento da 

política de humanização, mas ainda com dificuldades e fragilidades. 

Existia o reconhecimento, por parte da gestão, da existência do Comitê, mas 

não havia um apoio explícito, e as condições estruturais para o seu trabalho eram 
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deficientes. Por outro lado, o Comitê não tinha definido um plano de trabalho, e 

desenvolvia a maioria das suas ações de acordo com demandas imediatas.  

A sua atuação tinha limitada visibilidade no âmbito da SMS, valendo salientar 

que 75% dos profissionais entrevistados, no nível local, desconheciam a sua 

existência. Apesar de está constituído por pessoas de diferentes setores da 

instituição, para estimular a criação de uma rede de parceiros, podemos constatar 

uma tímida penetração em espaços importantes da gestão e do cuidado. Sobre 

estas constatações, alguns trechos de falas de integrantes do Comitê ou de gestores 

da instituição são claras : 

 

 
Tivemos várias iniciativas interessantes, mas ainda não saímos do casulo... 
(Integrante do Comitê). 
 
 
Nosso desejo é que o Comitê contagie pessoas para que elas sintam que 
fazem parte de uma rede, que seu papel é importante mesmo distante, para 
que aconteça lá em Santarém, lá em Vale Dourado... Acho que o Comitê 
tem um discurso, tem alguns resultados positivos, mas seu trabalho ainda 
não se capilarizou. (Integrante do Comitê). 
 
 
Olha, para falar a verdade eu tenho pouco conhecimento do Comitê de 
Humanização, precisaria ter um acompanhamento melhor, inclusive se 
inserindo mais na política geral. (Gestor institucional). 
 
 
Acho que o Comitê tem avançado, mas poderia ter avançado mais. A meu 
ver teoriza muito e pratica pouco. (Gestor institucional). 

 

 

No final de 2007, o Comitê organizou um encontro de avaliação de 

experiências de humanização. Participaram deste evento cerca de 60 técnicos do 

nível central, distrital e local. Após as trocas de experiências sobre acolhimento e 

ações de promoção da saúde desenvolvidas em unidades de saúde, foram 

realizadas discussões em grupos, tendo como eixo os dispositivos da política de 

humanização na rede municipal de saúde para aprofundar conhecimentos e 

estratégias de implantação. 
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A relação do Comitê com o Conselho Municipal de Saúde21era restrita ao 

repasse de informações, sendo enviadas cópias das atas das reuniões do Comitê 

para o Conselho. Segundo a coordenação do Comitê, o Conselho já havia sido 

convidado para participar, mas ainda não existia a indicação do representante. 

Após termos analisado a atuação do Comitê Municipal de Humanização, 

questionamos se este, na lógica de uma política de caráter transversal, seria mesmo 

o caminho para capilarização da política, na perspectiva de produzir mudanças de 

práticas e saberes nos sujeitos. 

A proposta da sua criação foi fundamentada na ideia de aglutinar pessoas de 

diferentes lugares na instituição para criar um espaço de reflexões, ampliar o debate 

na perspectiva de redes e possibilitar o desencadeamento de ações. No entanto, 

não conseguiu cumprir a proposta, tendo uma atuação limitada a poucos espaços na 

instituição. 

Somos levados a pensar que suas limitações e baixa visibilidade impediram o 

seu protagonismo como agente político com força para propagar a política e 

provocar mudanças.  

Todavia, mesmo diante da atuação limitada do Comitê Municipal de 

Humanização, as repercussões da PNH na agenda política da SMS de Natal são 

evidentes, porém direcionadas para algumas diretrizes e dispositivos, com maior 

destaque o acolhimento e ambiência.  

Ademais, percebe-se certa desarticulação na agenda, com distanciamento 

entre o que está previsto nos planos sobre humanização e realizações mencionadas 

nos relatórios de gestão, havendo também descontinuidades, em relação a ações 

desencadeadas. Em outras palavras, a agenda política, apesar de contemplar a 

política de humanização, ainda não consegue dar conta dos seus propósitos na 

prática, apesar de dados os primeiros passos. 

                                                           

21 Órgão colegiado da gestão, de caráter permanente e deliberativo, responsável pela formulação, acompanhamento e fiscalização da política de 
saúde, com representação de três segmentos: gestores, trabalhadores e usuários.  
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3  A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA:
UM EXERCÍCIO TEÓRICO/POLÍTICO DA 

HUMANIZAÇÃO? 
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3  A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM EXERCÍCIO TEÓRICO/POLÍTICO 
DA HUMANIZAÇÃO? 

  

 

Dando prosseguimento ao desenho do mapa social da humanização, esta 

seção busca analisar como se reflete no nível local os marcos teóricos e 

organizativos da política de humanização, tendo como referência o processo de 

trabalho na ESF. 

 Faz inicialmente uma reflexão crítica sobre a ESF, problematizando uma 

grande questão: A ESF representa um exercício teórico e político da humanização? 

Para responder a este questionamento, traz uma abordagem conceitual e 

histórica sobre o PSF, como estratégia de mudança do modelo de atenção básica 

em saúde, considerando um conjunto de elementos em sintonia com os princípios e 

diretrizes do SUS e com a política de humanização. 

Em seguida, utilizando os dados coletados no trabalho de campo, apresenta 

uma cartografia simbólica do trabalho desenvolvido na ESF, identificando os 

principais aspectos que o configuram, a partir da análise de algumas categorias 

relacionadas às diretrizes da referida política de humanização.  

 Os mapas cartográficos foram desenhados por unidade de saúde, revelando 

as simbolizações das seguintes categorias analíticas: acesso, fluxo do usuário na 

unidade, acolhimento, ambiência, ações desenvolvidas e formas de gestão. 

Para a elaboração da seção foram utilizadas fontes variadas de informações: 

bibliográficas, documentos, observação direta do trabalho desenvolvido nas USF e 

entrevistas. 

 

 

3.1 REFLEXÕES SOBRE O MODELO DE ATENÇÃO 

 

 

A discussão sobre a ESF remete à necessidade de conhecer os seus 

postulados e sua história, reveladores das ideias que a sustentam, suas intenções e 

limites. 
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Inicialmente foi denominada de Programa (PSF), concebido a partir de uma 

reunião do MS que aconteceu nos dias 27 e 28 de dezembro de 1993, em Brasília, 

onde foi discutida a proposta de expansão de outro programa denominado de 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Este, já tinha uma 

experiência acumulada como programa estadual no Ceará e outros Estados no 

período anterior a 1991, e como programa federal a partir de 1991 (VIANA; DAL 

POZ, 2005). 

Havia um reconhecimento por parte do MS da atuação positiva do PACS22, 

que contava com o trabalho educativo desenvolvido pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), estendendo e interiorizando a cobertura de ações de saúde, 

estabelecendo uma relação mais próxima com os usuários/famílias, e contribuindo 

para melhoria de alguns indicadores de saúde. A expansão do PACS se referia à 

ampliação da equipe, com a inserção de outros profissionais de saúde e a ampliação 

da cobertura assistencial. 

O modelo predominante na atenção básica vinha sendo questionado devido à 

sua fragmentação que dissocia o saber e o fazer, a priorização da doença como alvo 

exclusivo de intervenção, e por criar uma relação distante e objetivada com o 

usuário/paciente.  

Estas características impostas pelo paradigma científico dominante, 

supervalorizam a racionalidade tecnoburocrática e desvalorizam as subjetividades 

presentes nas relações estabelecidas no processo de trabalho desenvolvido no 

referido modelo de atenção.  

Santos (2000) discutindo este paradigma dominante como norteador da 

ciência e das práticas dela decorrentes, reforça este pensamento, alertando sobre a 

sua incapacidade deste paradigma estabelecer relação com o outro, a não ser 

transformando-o em objeto. Na verdade, os traços destas objetivações são muito 

fortes no campo da produção do cuidado na saúde em todos os níveis de atenção. 

 Convém ressaltar que a formatação das ideias sobre saúde da família, no 

Brasil, ocorreu em períodos muito anteriores ao PSF , na década de 1970, com 

influência de movimentos e experiências internacionais, que trouxeram para a 

                                                           
22 Em entrevista à revista Carta Capital (27/08/2008), o ex Ministro da Saúde Adib Jatene, reconhece que a experiência do PACS foi bem 
sucedida, valorizando a prevenção, aproximando a população do serviço de atenção básica e destaca a importância do ACS ser uma pessoa 
residente no próprio local de atuação. 
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agenda política a medicina comunitária, a atenção primária de saúde, a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças. 

 Trad e Bastos (1998), comentando o percurso histórico traçado por Paim 

(1986) sobre a medicina familiar no Brasil informam que havia também uma intenção 

de humanizar a atenção. A ênfase era dada à necessidade de humanização da 

medicina, ao combate ao especialismo, e, em termos estratégicos, ao estímulo à 

formação de médicos generalistas e de família. Paim (1986) também mostra que o 

movimento da medicina familiar no Brasil, na época, foi marcado por conflitos e 

disputas entre propostas diferenciadas entre a medicina geral comunitária e a 

medicina social, além das resistências da medicina clássica. Para Goulart (2007), a 

proposta de atenção com o foco na saúde da família somente alcançou “sua 

maturidade”, nos anos 1990, galgando então o estatuto de política pública. 

  Resgatando um pouco a história, o primeiro documento oficial do PSF, data 

de setembro de 1994, no governo de Itamar Franco, explicitando a sua concepção 

como um instrumento de reorganização da atenção básica no SUS.  E no seu início, 

a implantação foi definida para ocorrer em áreas de risco social e epidemiológico; só 

posteriormente foi sendo proposto para outras áreas, passando a ser considerado 

como uma estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde e não um 

programa, provocando um movimento para reordenação do modelo de assistência 

na atenção básica. 

Como estamos nos referindo ao nível da atenção básica, esta é 

compreendida na política de saúde brasileira, conforme a Portaria nº. 648, de 28 de 

março de 2006, como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.  

 Esta definição já expressa a amplitude deste tipo de atenção, que para dar 

conta da sua responsabilidade, incluindo ações de natureza diversificada, precisa 

incorporar a integralidade como eixo intercomunicante. 

A mesma portaria estabelece como princípios gerais da atenção básica que a 

mesma deve ser desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 

sanitárias democráticas e participativas23, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas 
                                                           
23 As práticas gerenciais se reportam à gestão do serviço e do trabalho e às práticas sanitárias as ações relacionadas a cuidado, seja no âmbito 
individual ou coletivo 
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a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária. Para tanto deve ser considerada a dinamicidade existente no território em 

que vivem essas populações, a utilização de tecnologias de alta complexidade e 

baixa densidade24, para resolver os problemas de saúde de maior frequência e 

relevância do território, devendo ser o contato preferencial dos usuários com os 

sistemas de saúde. Ainda recomenda que a atenção básica, deve estar orientada 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, 

do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social.  E finalizando acrescenta que a ESF deve ser 

prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS.  

Estas definições apontam para o caráter complexo da sua organização, já 

delineando uma mudança para o modelo de atenção, no qual a ESF é proposta 

como eixo estruturante. 

 Nesse mesmo período, março de 2006, foi elaborado um novo pacto entre as 

esferas de governo denominado Pacto pela Saúde (2006). Este pacto apresenta três 

divisões na sua formulação: o Pacto pela vida, que explicita o compromisso em torno 

de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população 

brasileira, tais como, saúde do idoso, controle de alguns tipos de do câncer, redução 

da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às 

doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção 

básica; o Pacto em defesa do SUS que reafirma diretrizes, iniciativas e ações 

prioritárias para o fortalecimento do SUS; e o Pacto de Gestão que estabelece 

diretrizes para gestão do sistema em vários aspectos, regulamentando o seu 

financiamento, incentivando a manutenção e expansão da ESF. 

 Neste documento, fruto de “pactuação” dos três níveis governamentais 

(federal, estaduais e municipais) a atenção básica foi pactuada como uma 

prioridade, e a ESF reafirmada como caminho para reestruturar este nível de 

atenção. 

Para Mendes (1996), pensar a reorganização da atenção básica na saúde 

implica na mudança das práticas de forma a responder aos problemas de saúde 

sobre diferentes dimensões do processo saúde/doença, atuando sobre danos 

                                                           
24 Elevada complexidade por se referir aos problemas complexos que envolvem aspectos de natureza biopsicossocial; e a baixa densidade se 
explica por não  utilizar a tecnologia dura muita sofisticada. 
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(agravos, doenças e acidentes), sobre riscos (fatores individuais, coletivos e 

socioambientais) e sobre os determinantes socioestruturais. Analisando as 

orientações prescritas nos documentos institucionais, fica claro o indicativo sobre 

reorganização da atenção básica com fundamento no modelo teórico e político da 

ESF, apresentando-se como alternativo ao modelo hegemônico por apresentar 

quatro marcantes características: 

1. Grande sintonia com os princípios do SUS (universalidade, equidade e 

integralidade);  

2. Maior valorização das ações de promoção da saúde e prevenção de 

riscos e agravos; 

3. Deslocamento do foco de atenção do individuo para família; 

4. Estimulo a uma maior integração com a comunidade. 

Em relação à primeira característica, que é a sintonização com os princípios 

do SUS (universalidade, equidade e integralidade), podemos constatar quanto à a 

universalidade almejada como opção para inclusão social, no caso da ESF, que esta 

apresenta dificuldades relacionadas  à intenção proposta e seus resultados 

concretos. A ESF ampliou em muito o acesso na atenção básica, e a velocidade da 

sua expansão comprova esta afirmativa. Em dezembro de 2008, registrou-se a 

existência de 29.300 equipes da ESF, responsáveis pelo atendimento de uma 

população de 93.178.011 em 5235 municípios brasileiros. Contudo, ainda não 

conseguia atender à demanda crescente, uma vez que há limites numéricos de 

famílias a serem atendidas por equipe, com um dimensionamento que tem 

prejudicado o acesso, havendo também em algumas áreas famílias descobertas 

pela Estratégia. 

Misoczvky (1994) em algumas críticas feitas ao PSF, principalmente na sua 

fase inicial, considera-o como um programa social de cunho racionalizador e 

focalizador, sob influência de organismos internacionais financiadores.   

Mesmo entendendo que a maior parte da população coberta pela ESF é 

constituída pela camada mais pobre, a nosso ver estas críticas são datadas em 

determinados contextos, elaboradas na primeira fase do programa, ainda em um 

momento que não se vislumbrava a sua base descentralizada e potencialmente 

construtora de mudanças na prática. 
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 Goulart (2007), fez uma extensa investigação sobre a atenção básica no 

Brasil, com um enfoque especial na ESF, e chamou  a atenção para as críticas que 

a consideram como estratégia com características focalizadoras, destinada a 

segmentos mais pobres da população. Não concordando com esta tese, aponta a 

necessidade de ser feita uma análise mais ampla, considerando a sua relação com 

os princípios da universalidade e equidade. E neste sentido destaca a existência de 

uma coerência conceitual em incluir a referida estratégia na lista das políticas sociais 

universalistas, equitativas e integrais, com a ressalva de que suas potencialidades 

ainda não se cumpriram , havendo uma tensão entre o possível e o desejado. 

 Sobre o principio da equidade, considerando a oferta de ações e tendo como 

base as necessidades, desigualdades e vulnerabilidades, pressupõe o 

reconhecimento das diferenças para fazer vigorar um atendimento mais igualitário. 

Em face disto podemos dizer que a equidade e a igualdade têm uma inter-

relação, e Santos (2006, p. 313), discutindo as políticas de igualdade, ressalta: 

“Temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito 

de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”.  

A ESF incorpora algumas orientações organizativas que reforçam a aplicação 

do princípio da equidade destacando-se a territorialização e o acompanhamento de 

prioridades programáticas. 

A ideia de território está relacionada ao lugar da moradia onde as famílias 

vivem, convivem, circulam e estabelecem relações sociais. Sabe-se que o referido 

espaço territorial não é único das relações sociais, uma vez que pode não incluir o 

lugar de trabalho ou outros, onde outras relações são estabelecidas, mas representa 

um importante espaço na vida das pessoas. 

A territorialização, em tese, contribui para um melhor conhecimento da 

realidade política e social da área de abrangência definida para cada equipe da ESF 

e também para a criação do vínculo entre a equipe e as famílias, uma vez que 

estabelece a adscrição da clientela. Cada equipe é responsável pelo cadastramento 

e acompanhamento da população residente na área delimitada, que, segundo as 

orientações normativas, deve ter em torno de 600 a 1000 famílias, equivalendo à 

média de 3.475 pessoas Por outro lado, também favorece o exercício de uma clínica 
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ampliada, uma vez que contribui para uma maior aproximação dos profissionais com 

as famílias, desencadeando vínculos e co-responsabilidades. 

A cartografia vem sendo utilizada pelas equipes para o mapeamento das 

áreas adscritas para facilitar a visualização e o acompanhamento de prioridades 

programáticas, que ajudam no direcionamento das ações a ser realizadas, de 

acordo com o perfil socioepidemiológico. 

 

 

 
         Foto 1- Mapa das 04 Equipes da Unidade de Saúde de Felipe Camarão II 
          Fonte do autor 

 

 

 Acerca do princípio da integralidade, este representa um dos grandes 

desafios na ESF, e seu significado não é unívoco, ou seja, incorpora multissentidos. 

Podemos sintetizar que compreende um conjunto de valores e características 

desejáveis ao sistema de saúde, referentes tanto à produção do cuidado como à 

organização dos serviços. Mas que valores e características são estas? 

Certamente valores e características que integram algo que está 

desintegrado, articulam o que está fragmentado, unem o que está partido, ordenam 

o que está desordenado.  
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Vários estudos sobre o tema, realizados por um grupo de pesquisadores que 

constituem o Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde 

(LAPPIS) da UERJ, reunem informações e subsídios sobre as variadas abordagens 

na produção de saberes e práticas.  

Matos (2001) reconhece três conjuntos de sentidos vinculados a atributos 

relacionados à política no sentido geral, à organização dos serviços e à prática 

desenvolvida. Ressalta que a construção da integralidade implica na disponibilidade 

de trabalhar a partir de um plano aberto de possíveis aspectos que reforçam o 

argumento da polissemia da integralidade.  

A produção elaborada sobre a integralidade nos mostra que esta não tem 

uma receita definida, pois precisa ser criada. Assim sendo, é no seu âmago 

antirreducionista direcionada a interligação de saberes e internalização de novos 

saberes . Busca romper com dualidades e realizar ações articuladas. 

Por conseguinte, tem uma identidade com a ecologia dos saberes, discutida 

por Santos (2006), no combate ao pensamento hegemônico da racionalidade 

científica. Esta se organiza a partir de novas formas de racionalidade que surgem 

em resistência a uma “razão indolente” que se considera exclusiva, e não se abre 

para a diversidade epistemológica do mundo. 

Boaventura Santos, reconhecendo o fato de que a diversidade e a pluralidade 

não têm ainda hoje uma expressão epistemológica definida, apropria-se de termos 

novos, redefinindo seus sentidos e nos impulsionando ao exercício do compreender 

de modo diverso a realidade, nos colocando diante do desafio de reinventar o 

presente e renovar o futuro. 

 Explicando o uso do termo “ecologia”, diz que o mesmo deve ser entendido 

como prática de agregação da diversidade pela promoção de interações 

sustentáveis entre entidades parciais e heterogêneas. 

A ecologia dos saberes parte da premissa de que não há nem conhecimentos 

puros, nem completos, há constelações de conhecimentos que se cruzam e 

necessitam de uma articulação sistêmica, dinâmica e horizontal. Neste sentido, a 

integralidade também implica em optar por uma ecologia dos saberes que irá trazer 

contribuições importantes na sua direção.  
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A ESF, na atenção básica, para incorporar a integralidade ou a atenção 

integral como princípio, necessita criar novas formas de racionalidade 

integralizadoras, relacionadas ao conhecimento, ao cuidado prestado e à 

organização do serviço, delineando práticas variadas e articuladas, fugindo da 

tradição científica ou do paradigma científico tradicional. 

A integralidade aplicada ao conhecimento implica no rompimento com o 

mecanicismo e cartesianismo da ciência moderna que fragmenta o saber em caixas 

separadas, abrindo canais para interligações entre conhecimentos já adquiridos, 

internalizando novos conhecimentos propositivos, científicos e não científicos. Isto 

ocorre, pois, na ecologia de saberes, a credibilização de saberes não científicos não 

cabe a descredibilização do saber científico; o conhecimento é interconhecimento, é 

reconhecimento e autoconhecimento.    

Nesta linha de argumentação, a medicina alternativa e o saber popular não 

devem ser ignorados; muito pelo contrário, devem ser reconhecidos e valorizados. 

As ignorâncias precisam ser examinadas e aceitas, superando portanto,  a condição 

de ser ignorada, na perspectiva da compreensão ampliada da realidade e de uma 

justiça cognitiva (SANTOS, 2007). 

Discutir a integralidade, como integrante do cuidado, requer um exame sobre 

a noção de cuidado como resultante do conhecimento que o fundamenta (MATTOS, 

2001) e como uma prática reflexiva (AYRES, 2007).  

Mattos (2006), fazendo uma alusão à expressão utilizada por Boaventura 

Santos: conhecimento prudente para uma vida decente, na defesa de um 

conhecimento pautado pela prudência, pela responsabilidade e pelo bem comum, 

faz a substituição do termo “cuidado” prudente para uma vida decente, para mostrar 

que a qualificação do cuidado não está na sua cientificidade, mais principalmente na 

sua contribuição para uma vida decente. Certamente não rejeita o conhecimento 

científico, mas aposta em um tipo de conhecimento mais integralizado e inclusivo 

que aceite saberes diversificados a serem concretamente expressados nas ações.  

A discussão sobre o cuidado como uma prática reflexiva, feita por Ayres 

(2007), concebe o cuidado como uma proposta na polis e para polis, que implica em 

uma sabedoria prática e uma ação dialógica, conforme suas palavras: 
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A possibilidade de fazer dialogar a normatividade morfofuncional das 
tecnociências médicas com as normatividades de outras ordens, oriundas 
do mundo da vida (Habermas, 1988), é o movimento que possibilita 
ressignificar a saúde, os serviços, os profissionais, os encontros 
terapêuticos; é essa ampliação e flexibilização normativa na aplicação da 
saúde que caracterizam o cuidado. (AYRES, 2007, p.132). 

 

 

Esta reflexão reforça a ideia do cuidado como uma potência para a 

integralidade, com a adoção de uma sabedoria prática, possibilitando a 

permeabilidade da racionalidade técnica aos aspectos não técnicos, mas essenciais 

ao sucesso do próprio cuidado, e com a adoção do diálogo para superação da 

fragmentação no trabalho, valorizando o trabalho em equipe, além da inclusão do 

usuário no cenário dialógico.   

A integralidade relacionada à organização do serviço traz a proposição de 

rede para o funcionamento dos serviços de forma articulada, na perspectiva da 

resolução das demandas. 

 A maior valorização das ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças e agravos apresenta-se como uma característica na perspectiva da 

mudança do enfoque curativo e da clínica limitada, abrindo possibilidades à 

integralidade e ampliação das ações. 

É pertinente lembrar que está muito presente no discurso contemporâneo da 

saúde coletiva a ideia da promoção da saúde, que relaciona a saúde com as 

condições de vida, incorporando uma concepção ampliada do processo 

saúde/doença e de seus determinantes, apresentando uma contraposição à 

crescente medicalização presente nos serviços de saúde. 

A segunda característica se reporta a uma maior valorização das ações de 

promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos. Historicamente, o movimento 

de promoção da saúde surgiu nos fóruns de grandes eventos internacionais, que 

produziram suas bases conceituais e políticas atualizando o seu entendimento, dos 

quais destacamos a Carta de Otawa, escrita e divulgada em 1996.  

Neste mesmo ano, no Brasil, ocorreu a histórica VIII Conferência Nacional de 

Saúde, que trouxe a proposta da promoção da saúde como uma das possibilidades 

de intervenção sobre a realidade sanitária, tanto no plano individual como coletivo, a 
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partir do conceito ampliado de saúde, sendo inclusive mencionada no texto 

constitucional: 

 

 
A saúde é direito de todos e dever de Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. Art. 196 (BRASIL, 2005). 

 

 

A ideia subjacente da promoção da saúde é a busca de um nível de saúde 

mais satisfatório, orientada por um conjunto de decisões individuais e coletivas. Já a 

prevenção das doenças e agravos se direciona à isenção e controle dos mesmos, 

mediante ações que evitem ou enfraqueçam os fatores de risco. Buss (2003), 

evidenciando a linha divisória entre a promoção e prevenção, destaca que a 

prevenção tem como objetivo a ausência da enfermidade, enquanto a promoção da 

saúde tem como objetivo contínuo um nível melhor de vida e saúde.   

Sobre a terceira característica do modelo da ESF, a inclusão da família como 

foco de atenção, esta pode ser reconhecida como uma tentativa de modificar o 

cuidado centrado no individual e na doença, buscando a contextualização do 

processo saúde/doença produzido no espaço social e relacional da família, 

envolvendo as múltiplas dimensões da saúde.  

Cabe assinalar que o modelo da ESF, ao situar a família como centro da sua 

atenção, valoriza este núcleo como espaço prioritário para a ação. 

 Na visão de Morin (2005), mesmo restrita em dimensões e em funções, a 

família permanece um concentrado biológico, psicológico, cultural e social muito 

forte. É um espaço de complexidade humana que liga o arcaico, o histórico e o 

contemporâneo, atravessando os séculos e as sociedades e tendo ainda um futuro. 

Em face às mudanças que vêm ocorrendo no mundo ocidentalizado 

contemporâneo, que comprometem os laços sociais, a família se mantém como um 

núcleo insubstituível de vida comunitária, surgindo, entretanto, novas identidades e 

novos modelos de família.  

Sobre este assunto Castells (2002) discute uma dessas novas identidades 

que surge com a crise da família patriarcal. Segundo este autor, a crise do 
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patriarcalismo, induzida principalmente pela interação entre o capitalismo 

informacional e os movimentos sociais feministas e de identidade sexual, não coloca 

em jogo o desaparecimento da família, mas faz surgir outros modelos de família e 

mudanças no seu sistema de poder. 

 Apesar dos seus estudos se reportarem aos Estados Unidos, sua discussão 

mostra que as tendências sociais econômicas e tecnológicas subjacentes à crise do 

patriarcalismo encontram-se presentes em todo o mundo, e, assim sendo, conclui 

que a maioria das sociedades terá de demolir suas instituições patriarcais, de acordo 

com as condições específicas de sua própria cultura e história. 

Uma vez que, na ESF, o núcleo familiar é entendido como uma unidade de 

cuidado no processo de trabalho, surge a necessidade de um trabalho 

multidisciplinar para o atendimento da mesma, incluindo a possibilidade de 

atendimento individualizado, a ser feito a partir de uma abordagem contextualizada, 

e considerando as redes sociais das quais a família faz parte. 

 A abordagem familiar, de certo modo, já estimula uma maior integração com 

a comunidade, que é a quarta característica, por várias razões referentes ao 

processo de trabalho que não deve ser limitado ao espaço da unidade de saúde; ao 

contrário deve estender-se à outros espaços como a escola, a creche, entidades 

sociais, locais de trabalho, além do domicílio,  como também através da realização 

de trabalhos com grupos sociais, visando a uma atuação em coletivos organizados. 

Ademais, a ESF contribui para a humanização na clínica, por promover uma 

maior aproximação dos profissionais com as famílias, desencadeando vínculos e co-

responsabilidades. 

Após termos analisado seu referencial ideológico, demarcando características 

que o qualificam como modelo alternativo ao hegemônico na saúde,  e seu   enlace 

com o sentido de humanização expresso na PNH , é preciso ressaltar que nestes 15 

anos, o PSF/ESF vem apresentando diferenças contextuais e operacionais que 

refletem recuos, rupturas e avanços.  

Machado et al (2008) identificam diferentes momentos de condução da ESF 

pelo MS, apresentando a seguinte periodização: 1991-1993 (fase precursora); 1994 

(implantação inicial); 1995-1997 (1ª fase de expansão); 1998-1999 (2ª fase de 
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expansão); 2000-2002 (3ª fase de expansão) e 2003- 2005 (fase de expansão em 

municípios com mais de 100 mil habitantes). 

Goulart (2007), em seu estudo, indica que o PSF é resultante de complexas 

influências sociais, políticas, culturais em contextos simultaneamente globais, 

nacionais e locais, societários e institucionais, além de técnicos e políticos. E 

analisando seu processo de implementação, ressalta que, embora tenha sido 

formulado no governo Itamar Franco, só a partir de 1998, no Governo Fernando 

Henrique, consegue ter um maior crescimento qualitativo e quantitativo, em 

condições de apoio de organismos internacionais, como o Banco Mundial, e de 

conflitos entre a normalização dura do governo federal e as iniciativas dos governos 

municipais, de caráter local.  

Na opinião de Campos (2008), o PSF é um modelo que mescla a valorização 

de intervenções sobre o território ou sobre coletivos (comunidade e família), com 

atenção individual organizada segundo programas, praticando uma clínica restrita e 

degradada.   

Na verdade, os cenários do PSF são muito variados.  Sobre esta questão, 

Marsiglia e Carneiro Júnior (2009) destacam que a inserção do programa nos 

municípios brasileiros apresenta graus de desenvolvimento sociourbanos desiguais, 

estruturas e organizações tecnoassistenciais heterogêneas, especificidades entre 

regiões urbanas, rurais e metropolitanas. Ainda revelam situações diferenciadas com 

um quadro variável ao que ele se propõe, ora correspondendo em parte, ora fugindo 

ao seu referencial. 

Até os dias atuais, existem visões focalizadoras e visões estruturantes sobre a 

ESF, baseadas nos contextos sociopolíticos e na oferta da atenção prestada. 

Giovanella (2008) faz um questionamento: no caso do Brasil, a atenção 

primária à saúde, na qual se integra a ESF, é seletiva ou abrangente? Sua reflexão 

toma como base a segmentação da clientela do sistema de saúde público e privado, 

que confere uma dualidade na prestação dos serviços, com a existência de um 

sistema dual direcionado aos mais pobres com programas seletivos, e esquemas de 

planos ou seguros de natureza privada. 

 Para Machado et al (2008), as mudanças operadas pela ESF são de variadas 

dimensões, incidindo na condução da política,  na prestação de serviços e no 
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reordenamento da demanda, reafirmando uma visão da estratégia como 

estruturante. 

Outro aspecto que não pode ser esquecido é que o PSF/ESF expandiu o 

trabalho, mas não o emprego. Criou condições de precarização nas relações de 

trabalho, à medida que foi se expandindo. Logo, se evidencia um acentuado 

processo de precarização no trabalho em decorrência de diversificadas formas de 

contratação com instabilidades e pela não garantia de direitos trabalhistas e de 

proteção social. 

É evidente que a ideologia neoliberal, no Brasil, vem ocasionando uma série 

de modificações nos arranjos institucionais, abrindo espaço para a expansão do 

fenômeno da precarização no trabalho, que se expressa sob diferentes formas e em 

diferentes setores produtivos. 

O MS (Brasil, 2006b) já identificou que cerca de 20% a 30% de todos os 

trabalhadores inseridos na ESF apresentam vínculos precários de trabalho, o que 

tem contribuído para a alta rotatividade e insatisfação profissional.  

Fazendo uma avaliação da ESF /PSF no período mais recente, Conilll (2008) 

nos diz que a ESF/PSF nem se constitui numa espécie de cavalo de Troia, nem 

representa a garantia de uma travessia messiânica para os problemas do SUS. 

Desta forma, reconhece aspectos positivos e limitações que impõem desafios 

políticos e operacionais a serem ainda enfrentados.  

Corroborando este posicionamento, podemos dizer que embora sob a mesma 

orientação macropolítica, esta Estratégia vem produzindo experiências 

qualitativamente diferentes nos muitos lugares deste Brasil gigante. Às vezes, 

reproduzindo o modelo tradicional de assistência em novas roupagens ou, de fato, 

transformando o modelo, incorporando novas formas de pensar e fazer, ou seja, 

modificando o processo de trabalho na perspectiva proposta pela política de 

humanização. 

Camargo Junior (2008) afirma a existência de grande diversidade no processo 

de trabalho na ESF, apesar da regulamentação que normatiza sua organização e 

funcionamento. Atribui essa diversidade à autonomia do nível local, e ao importante 

protagonismo dos atores, sejam gestores ou integrantes das equipes de saúde da 

família. 
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3.2 CARTOGRAFIA DO TRABALHO NA ESF 

 

Antes de cartografarmos o trabalho na ESF, apresentaremos algumas 

informações históricas e contextuais sobre a referida estratégia no município de 

Natal, e sobre as principais as características do processo de trabalho desenvolvido. 

A primeira tentativa de implementação do PSF em Natal, nos moldes 

propostos pelo MS, ocorreu em 1994; entretanto, não houve uma adesão 

institucional favorável na época. Somente a partir de 1997, com um processo 

seletivo e um curso introdutório, é que realmente houve o início de um movimento 

para implantação do programa no município (ROCHA, 2000). 

Foi um processo que começou de forma lenta, porém bem estruturada, sendo 

implantadas inicialmente, em fevereiro de 1998, quatro equipes no Distrito Oeste, 

nos bairros periféricos de Cidade Nova, Felipe Camarão e Guarapes, escolhidos 

com base em critérios referentes aos riscos epidemiológicos. 

 No mesmo ano, no mês de setembro, houve uma primeira ampliação das 

equipes, que passaram a nove e, no ano seguinte, 1999, esse quantitativo evoluiu 

para 19.  

Esta pode ser considerada uma primeira etapa da implantação do PSF em 

Natal. Conforme Rocha (2000), a intenção era de que as equipes fossem 

incorporadas nas Unidades Básicas de Saúde, já existentes, numa perspectiva de 

substituição processual do modelo de atenção vigente. 

A expansão do programa foi retomada em 2002, com a implantação de 38 

equipes no Distrito Norte, com a inserção do dentista e do auxiliar de consultório 

dentário às equipes, podendo ser considerada como segunda etapa do processo de 

implantação. Esta etapa ocorreu de uma forma mal planejada, o que causou muitas 

dificuldades, principalmente no que se refere à infraestrutura mínima necessária 

para o funcionamento efetivo do programa nas unidades de saúde previstas.  

Araújo (2004) esclarece que não foi levada em consideração a contiguidade 

das áreas, nem a definição de riscos epidemiológicos. Assim, os critérios para 

escolha dos locais no Distrito, a ser implantado o programa, não foram claramente 
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definidos, havendo inclusive a necessidade de alugar espaços físicos, na maioria 

das vezes inadequados, para abrigar as equipes e funcionar como USF. 

A situação provocou muitas manifestações de insatisfações por parte dos 

profissionais de saúde integrantes das equipes, que não conseguiam desenvolver 

suas atividades a contento, e por parte da população que se sentia prejudicada no 

atendimento.  

A terceira etapa de expansão ocorreu de forma gradativa nos anos de 2003 a 

2007, conforme o Quadro 3, no qual evidenciamos que a cobertura populacional 

desde 2004 mantém-se em uma média de 47%, ainda distante da meta pactuada no 

plano municipal de saúde 2006/2009, que é de 77%. 

 

Ano N° de Equipes Acréscimo 
em relação ao 
ano anterior 

Cobertura 
Populacional 

2003 74 17 34,27% 

2004 101 27 46,14% 

2005 101 - 44, 8% 

2006 110 09 54,69% 

2007 110 - 47,3% 

2008 117 07 50,0% 
Quadro 3: Número de equipes  e cobertura populacional  da ESF no município de Natal-RN. Fonte: 
Relatórios Anuais de Gestão ( 2003,2004,2005,2006,2007, 2008) 

 

Os relatórios anuais da gestão dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 

que apresentam uma avaliação qualitativa/quantitativa dos serviços ofertados, com 

base nos planos municipais dos respectivos períodos, referem a ESF como eixo 

estruturante na organização da atenção básica no município de Natal, entretanto se 

mantém em quatro anos um acréscimo de apenas 10 equipes. 

No ano de 2005 foi publicada a Lei Complementar n° 062, de 06 de outubro 

de 2005, que dispõe sobre a reorganização do PSF no município de Natal. A Lei 

reitera a ESF como eixo estruturante da atenção básica, incorporando os princípios 

e diretrizes do SUS. Ainda estabelece que a referida estratégia deva ser um modelo 

usuário/família centrado a partir do estabelecimento de vínculo e humanização entre 

equipe/comunidade, visando a uma maior responsabilidade epidemiológica e 
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resolutividade dos problemas de saúde, com acompanhamento sistemático, na 

perspectiva de melhorar a qualidade de vida. 

No seu artigo 2º, define como diretrizes operacionais do PSF: 

o A substituição das práticas tradicionais de assistência, por um novo 

processo de trabalho, comprometido com a solução dos problemas de saúde e a 

qualidade de vida da população;  

o A priorização das ações de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde das pessoas, de forma integral e contínua, garantindo a resolutividade no 

atendimento da população; 

o A assistência do usuário/família na sua integralidade com abordagem 

multiprofissional; 

o O estímulo à ação intersetorial; à participação e ao controle social; 

o A importância da educação permanente dos profissionais e da adoção 

de instrumentos permanentes de acompanhamento e avaliação. 

Estas diretrizes proclamam a integralidade e a humanização como eixos 

fundamentais a serem incorporados para mudanças nos processos de trabalho. 

Apresentam um conceito ampliado de saúde e uma proposta de modelo ideal de 

atenção embasado nos preceitos do SUS, reconhecendo a necessidade da 

interação de outros fatores essenciais, que não podem ser dissociados para 

efetivação do modelo proposto. 

Em relação à estrutura organizacional, foi prevista para cada equipe a 

responsabilidade por uma área de abrangência onde residam no máximo mil famílias 

ou 4.500 pessoas. Na realidade, não existe um controle rigoroso sobre este 

quantitativo, e as equipes relatam que além de já considerarem alto o número de mil 

famílias, geralmente este número é ultrapassado devido ao aumento populacional 

constante nas áreas periféricas. 

A lei ainda propõe a formação de uma equipe matricial, composta de um 

profissional de educação física, um psicólogo, um assistente social, um nutricionista 

e um fisioterapeuta, com a finalidade de ampliar a integralidade e resolubilidade, 

denominado Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Família. Estes núcleos estão 

em fase de implantação e existem apenas em algumas unidades. 
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No que se refere à gestão do programa, é proposta na lei uma gerência 

colegiada (coordenação geral e coordenações técnicas – médica, enfermagem e 

odontologia), e uma gerência intermediária, formada por supervisores territoriais em 

cada Distrito Sanitário, em uma proporção de um supervisor para cada cinco 

unidades de saúde. 

Na realidade estudada, não há gerência colegiada funcionando de forma 

estruturada; quanto à gerência intermediária, observou-se a existência de 

supervisores em cada distrito, com a responsabilidade, em média, por cinco 

unidades de saúde, seguindo a recomendação proposta na lei. 

Acerca do processo de trabalho desenvolvido na ESF, vale salientar que 

apresenta características específicas e comuns a outros processos de trabalho em 

saúde. 

É importante assinalar que o trabalho em saúde é um serviço que não se 

realiza sobre coisas ou sobre objetos; dá-se sobre pessoas, numa intercessão 

partilhada entre o usuário e o profissional, com a presença de histórias, saberes e 

sofrimentos que compõem as subjetividades presentes. 

As contribuições de Offe (1989) sobre as peculiaridades do trabalho que 

produz serviço apontam o seu caráter reflexivo e complexo. No caso da saúde, esta 

complexidade se evidencia pelo fato de envolver a pessoa humana como principal 

protagonista, e lidar com a vida e com a morte. 

Donnângelo (1975); Gonçalves (1979); Scrhaiber (1993); Pires (1996); 

Nogueira (1999); Merhy (2006) e Campos (2006), com base nos escritos de Marx, 

abordaram diferentes aspectos, ressaltando o trabalho como um processo que se 

constitui na mediação entre homem e natureza, operando transformações 

requeridas por necessidades humanas, no caso da saúde, necessidades de saúde.  

Nogueira (2000) identifica algumas especificidades do processo de trabalho 

em saúde que reforçam os argumentos quanto à sua complexidade, tais como: o 

fato de ser um serviço dependente do laço interpessoal para eficácia do seu ato; a 

não universalidade do valor de uso, visto que o cuidado produzido é restrito a cada 

individuo; e a coletivização com fragmentação dos atos se contrapondo ao princípio 

da integralidade. 
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   Sobre a fragmentação, trata-se de uma forte influência dos princípios 

tayloristas na organização deste trabalho que induziram a uma divisão técnica muito 

fracionada. Na verdade, no processo de trabalho em saúde existe uma variedade de 

profissionais com diferentes formações que atuam gerando um parcelamento nas 

atividades, muitas vezes de forma agrupada, mas não articulada ou integrada. Em 

função destas questões, na ESF propõe-se a constituição de equipes 

multiprofissionais25 para uma atuação conjunta, na tentativa de internalizar a 

integralidade nas ações desenvolvidas. 

Pinheiro et al (2005) acrescentam que mesmo diante da polifonia presente no 

processo e trabalho em saúde, decorrente da diversidade de vozes e discursos dos 

diferentes saberes, é fundamental a harmonia, não como ausência de discordância 

ou como homogeneidade, mas como um arranjo de elementos diferentes reunidos 

por uma relação de pertinência. E faz uma analogia com o concerto de uma 

orquestra: “o agir dos profissionais de saúde de uma equipe, tal como o dos músicos 

de uma boa orquestra que trabalham em harmonia, deve agir em concerto” 

(PINHEIRO et al, 2005,  p. 107).  

Nessa concepção reconhece-se a diversidade de conhecimentos e 

habilidades dos componentes da equipe, enfatizando-se a importância da 

complementaridade e do compartilhamento de objetivos comuns. 

Sobre outro prisma, para um melhor entendimento da cartografia do processo 

de trabalho da ESF, recorremos aos ensinamentos de Marx (1989), que ressaltam 

como elementos de qualquer processo de trabalho: “A atividade adequada a um fim, 

isto é o próprio trabalho; A matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 

Os meios de trabalho, o instrumental de trabalho” (MARX, 1989, p. 108). 

Pensando em cada um desses elementos no contexto do trabalho na ESF, 

podemos considerar como objeto o processo saúde/doença, ampliando esta 

objetivação, que no modelo biomédico mais tradicional se reduz à doença.  

Acerca dos meios definidos por Marx (1989), como um complexo de coisas 

que o trabalhador insere entre si mesmo e o objeto de trabalho, servindo para dirigir 

sua atividade sobre esse objeto, agregaremos o referencial trabalhado por Merhy 

(2005), que define os meios do trabalho em saúde como tecnologias. 
                                                           
25 Composição de uma equipe da ESF: 1 médico; 1 enfermeiro; 1 dentista; 1 auxiliar de consultório dentário; 2 auxiliares de enfermagem e 6 
agentes comunitários de saúde. 



 93

Segundo Merhy (2005) o processo de trabalho em saúde utiliza três tipos de 

tecnologias26 como meios para sua realização: as tecnologias duras, que se referem 

aos equipamentos e materiais utilizados; as tecnologias leves- duras representadas 

pelos conhecimentos e técnicas aplicadas; e as tecnologias leves, que se referem às 

relações estabelecidas entre os agentes participantes (profissionais e usuários) 

Como o trabalho em saúde é estritamente relacional, ou seja, só acontece 

mediante a relação entre o profissional de saúde e o usuário, seja individual ou 

coletivamente, as tecnologias leves que se reportam às ações comunicativas 27 são 

essenciais para a humanização no processo de trabalho em qualquer contexto, seja 

na ESF ou outro. 

 Não obstante, a utilização das tecnologias duras, que têm uma alta 

densidade tecnológica, das tecnologias leves duras, que incorporam uma 

criatividade, ampliando o seu espectro para além do conhecimento científico, a ESF 

faz uso intensivo das tecnologias leves, apesar das limitações impostas pelas 

exigências burocráticas, que interem no tempo de trabalho dos profissionais de 

saúde das equipes. 

E em relação à finalidade, como já citamos neste trabalho, quando nos 

referimos à atenção básica, sua finalidade abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de doenças e agravos, a recuperação, reabilitação e a 

manutenção da saúde, conforme exposto anteriormente, portanto, condizente com a 

razão da sua existência, não obstante os desafios a serem enfrentados para o seu 

alcance. 

Outra tese de Marx (1989) sobre toda atividade produtiva envolver trabalho 

morto e trabalho vivo, Merhy (2005) faz uma discussão à luz do trabalho em saúde, 

mostrando que este trabalho é comandado por trabalho vivo em ato, o que permite 

ao trabalhador autonomia para decidir o seu modo de agir. Em outras palavras, o 

profissional de saúde tem, de certa forma, um autogoverno sobre o seu processo de 

trabalho, se é guiado por parâmetros mercadológicos, quantitativos, qualitativos, 

humanitários ou outros.  

                                                           
26 O termo tecnologia, no pensamento deste autor, não é associado a máquinas ou instrumentos mais modernos como comumente se utiliza, 
mas é entendido no seu sentido literal como conjunto de conhecimentos aplicados no trabalho morto e no trabalho vivo em ato. 
27 A ação comunicativa pauta-se pelo uso da linguagem como meio dentro do qual acontece um processo de entendimento em cujo transcurso os 
participantes, ao relacionarem-se com o mundo, apresentam-se uns perante os outros, com pretensões de validade que podem ser aceitas ou 
questionadas (HABERMAS,1994). 



 94

Gonçalves (1979), em estudo anterior, já destacou que, no processo de 

trabalho em saúde, as ações são realizadas com base em um saber operante, 

traduzindo projetos coletivos e individuais, e que o sujeito do trabalho, além de 

portador de projetos coletivos e institucionais, tem projetos próprios que lhe 

permitem o posicionamento de adesão ou recusa. Tal concepção também é 

indicativa do espaço de poder do trabalhador no seu processo de trabalho. 

Nessa perspectiva, Foucault (1993) mostrou a existência de micropoderes na 

estrutura social, pois os poderes se exercem em níveis variados e em lugares 

diferentes na rede social, de forma integrada ou não ao Estado, interferindo na vida 

cotidiana. 

Diante disso, no espaço de trabalho na ESF, seja dentro da unidade de 

saúde, no domicílio ou em algum equipamento social, realizam-se ações 

impulsionadas pela vivência do trabalhador como protagonista. Esta prática, que 

representa um lugar do exercício da micropolítica, está impregnada pelos saberes e 

subjetividades de cada um, refletindo também o protagonismo exercido pelo usuário 

participante desse processo de trabalho. 

Para a análise pormenorizada da projeção da política de humanização no 

espaço do processo de trabalho desenvolvido na ESF, foram desenhados mapas 

cartográficos abordando as seguintes categorias de análises: formas de acesso e 

fluxo do usuário; acolhimento; ambiência; ações desenvolvidas; formas de gestão 

nas unidades de saúde.  

Em prol do cumprimento dos preceitos éticos acordados no Comitê de Ética 

da UFRN, as unidades de saúde não foram identificadas. Foi utilizada uma metáfora 

nomeando-as de acordo com a sua localização em uma determinada cidade, com 

base no livro de Ítalo Calvino “Cidades Invisíveis”.  

A inspiração foi influenciada pela percepção de identidades entre algumas 

cidades mapeadas e descritas pelo autor com o universo das Unidades de 

Saúde/territórios/áreas adscritas. Cidades parecidas, cidades com ambiguidades, 

cidades com duplas faces, entretanto como nos diz Calvino p. 44 (1990) [...] “cidades 

com sonhos e construídas por desejos e medos”.  

Os territórios, como nas cidades invisíveis, não se limitam a um conceito 

geográfico; são constituídos de histórias e vida social, com uma grande 



 95

complexidade relacionada à existência humana, e com invisibilidades a serem 

descobertas... como nos alerta Boaventura dos Santos na sociologia das ausências. 

As cidades intituladas por Calvino como invisíveis são reais, e por um traço ou 

outro se identificam com lugares conhecidos.  Trechos das descrições de algumas 

das cidades visitadas por Calvino, nos fizeram associá-las aos diferentes bairros 

onde se situam as USF, denominando-as de: USF Leônia; USF Raissa; USF 

Moriana; USF Anastácia; USF Fílide e  USF Tecla.  

 Leônia refaz a si própria todos os dias, conforme descrição de Calvino: 

 

 
Mudanças! Agregação de novos moradores vindos de outras localidades.A 
sua imundície pouco a pouco invadiria o mundo se o imenso depósito de 
lixo não fosse comprimido, do lado de lá da cumeeira, por depósitos de 
lixos de puras cidades que também levam para longe montanhas de 
detritos ( CALVINO,1990 p.105). 

 

 

O bairro que leva este nome tem uma grande mobilidade social causada 

principalmente por migrações, além de abrigar o maior “aterro sanitário” da cidade. 

A vida de Raissa não é feliz. Pelas ruas, as pessoas caminham retorcendo as 

mãos, segurando as crianças que choram, encostam-se nos parapeitos do rio com a 

cabeça apoiada nas mãos, acordam de manhã com um pesadelo e logo começa 

outro. É portanto uma realidade próxima à estampada no bairro que leva seu nome, 

se localizando também às margens de um rio que banha a cidade. 

No caso de Moriana, tem uma dupla face, um avesso. Alabastros 

transparentes à luz do sol e colunas de coral que sustentam frontões incrustados de 

serpentinas. E sua face obscura: ampla lâmina enferrujada, pedaços de pano, tubos 

negros de fuligem, montes de potes de vidro, muros escuros com escritas 

desbotadas, caixilhos de cadeiras desbotadas, cordas que servem apenas para se 

enforcar numa trave podre. Como o bairro que levou o seu nome, por ter imagens 

que traduzem a pobreza, a falta de urbanização, o desemprego, a falta de 

saneamento básico e imagens de experiências alegres e participativas. 

Outro exemplo é Anastácia, cidade enganosa... tem um poder, que às vezes 

se diz maligno e outras vezes benigno. Cidade sobrevoada por pipas. No bairro de 
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Anastácia é comum ver crianças soltando pipas; tem nas suas ruas pessoas amigas 

circulando, indo e vindo na USF, mas também pessoas envolvidas com drogas e 

violência, fazendo alguns terem medo de circular livremente. 

Ao chegar-se a Fílide, tem-se o prazer de observar pontes! Tem lugares que 

oferecem surpresas aos olhos: cesto de alcaparras, estátuas de três rainhas. Mas, 

ao permanecer lá, a cidade logo se desbota, apagam-se os florões e as estátuas. 

Todo o resto da cidade é invisível. Muitas são as cidades como Fílide: evitam 

olhares, exceto quando surpreendidas.  

No caso do bairro que tomou emprestado seu nome, há ruas largas e bonitas, 

até decoração natalina com luzes coloridas. Mas ao penetrar no bairro e olhar com 

atenção, há lugares com casas que não parecem casas, feitas muitas vezes de 

material inapropriado, compondo as favelas, revelando assim também surpresas e 

contrastes. 

E em Tecla, pouco se vê a cidade, escondida atrás dos tapumes, das defesas 

de pano, dos andaimes, das armaduras metálicas, das pontes de madeira etc. “Por 

que a construção de Tecla prolonga-se por tanto tempo. Onde está o plano que 

vocês seguem o projeto?” Pergunta Calvino (CALVINO, 1990, p.117). 

O bairro que levou o nome de Tecla é distante e escondido, difícil de ser 

encontrado. Sua Unidade de Saúde também é escondida e não parece uma 

Unidade de Saúde; funciona em uma casa alugada. A população e os profissionais 

de saúde anseiam pela construção de uma nova com cara de Unidade de Saúde. 

Dizem que existe um projeto... a construção da ideia já é real,  mas a construção da 

Unidade de Saúde ainda um sonho. 

 Algumas das unidades de saúde pesquisadas já funcionavam antes da 

implantação do modelo tecnoassistencial da ESF, com o modelo tradicional de 

atenção básica (Leônia, Raissa, Anastacia e Fílide) e outras começaram a operar já 

com o modelo da ESF (Moriana e Tecla).  

A partir da observação do processo de trabalho desenvolvido nas Unidades 

de Saúde pesquisadas (Leônia, Raíssa, Moriana, Anastácia, Fílide e Tecla), foram 

desenhados sete mapas. Destes, seis cartografam as formas de acesso dos 

usuários; o acolhimento; a ambiência e as ações desenvolvidas em cada uma das 

unidades de saúde. Para os fluxos percorridos pelo usuário nas unidades de saúde 
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(da entrada à saída), incluindo também outros espaços da realização do trabalho, foi 

elaborado um mapa único consolidando os pontos comuns, com registros de pontos 

divergentes de algumas das unidades de saúde observadas. 

Após a apresentação dos mapas que fornecem informações sobre as 

situações encontradas em cada unidade de saúde, foi feita uma leitura conjunta 

articulando um diálogo entre os referidos mapas, e elaboradas considerações 

conceituais e contextuais sobre cada uma das categorias de análise, 
 

 

MAPA 1: Unidade de Saúde da Família  Leônia 

Categoria Cartografia 

 
Acesso 

 
A unidade tem 4 equipes que têm sob sua 
responsabilidade uma média de 900 famílias 
cadastradas. O acesso para atendimento na unidade 
(consultas) ocorre através de agendamento para alguns 
tipos de atendimento programáticos (pré-natal, 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de 
crianças; acompanhamento dos hipertensos e 
diabéticos inscritos no programa). Em relação à 
demanda livre, são distribuídas fichas diárias (12) às 6 
horas da manhã. Existe fila diária, e os usuários que 
necessitam de atendimento e não estão no grupo dos 
agendados precisam chegar à unidade em torno das 4 
horas da madrugada para conseguir ficha. Existe 
demanda reprimida para médicos e dentista. Para o 
dentista, a demanda reprimida é maior devido só ter um 
dentista na unidade que atende às quatro equipes.  
Existem dificuldades de acesso para consultas e 
exames especializados. A marcação ocorre na unidade 
através do sistema de regulação, via internet. 
 

 
Acolhimento 

 
Existe um entendimento dos profissionais da unidade 
que o acolhimento significa uma atitude acolhedora e 
que depende da decisão individual de cada um. Foi 
observado que a postura acolhedora é variável entre os 
profissionais, dependendo também do momento do 
trabalho que está sendo desenvolvido. Há uma 
tendência de os usuários procurarem mais os 
profissionais com os quais se sentem mais acolhidos. O 
arquivo, como um dos primeiros setores de contato do 
usuário, representa um nó crítico para o acolhimento, 
existindo falta e falha de informações. 
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Ambiência 

 
A unidade de saúde funciona em sede própria, 
construída para este fim. O número de salas não atende 
as necessidades das quatro equipes, por esta razão são 
divididas para o atendimento conforme o ciclo vital: 
criança, mulher, adulto e idoso; hiperdia. A sala de 
espera dos usuários se situa no corredor da unidade 
que tem bancos de alvenaria, porém insuficientes para 
acomodar todos. Nos horários mais cheios, é visível o 
desconforto gerado pelo tumulto de pessoas. Existe fila 
de madrugada no espaço externo da unidade. Não 
existe serviço eficiente de manutenção dos 
equipamentos, havendo inclusive equipamentos 
quebrados (sonnar doppler). 
 

 
Ações 
desenvolvidas 

 
Preparo pré-consulta; consulta médica; consulta de 
enfermagem; coleta de exame preventivo do câncer 
cérvico uterino; vacinação; curativos; injeções; coleta do 
teste do pezinho; entrega de medicamentos e 
contraceptivos; atendimento odontológico (restaurações, 
exodontias); marcação de exames e consultas 
especializadas; visita domiciliar; reuniões com grupos 
de hipertensos e diabéticos. 
 Ações no campo da promoção da saúde: calçada 
amiga; Programa de Educação Sanitária e Ambiental 
(PESA); Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno 
Exclusivo (AMI); grupo de artesanato; passeios com 
idosos; palestras em entidades/instituições. 
 

 
Forma de gestão 

 
A direção da Unidade está sob a responsabilidade de 
um profissional de nível superior, com formação em 
psicologia. Existe um conselho gestor eleito que 
funciona sem regularidade. Um dos representantes dos 
usuários no referido conselho está sempre circulando na 
unidade de saúde, levando problemas para serem 
resolvidos diretamente com a direção. Na Unidade 
ocorre três tipos de reuniões: reuniões administrativas, 
onde são discutidas demandas do Distrito Sanitário e 
questões de ordem administrativa; reuniões técnicas 
para avaliações, planejamento e discussão dos 
resultados do Sistema de Informação da Atenção 
Básica – SIAB; reuniões por equipe, que discute 
questões específicas da área de abrangência. As 
reuniões ocorrem semanalmente nas 4ª feiras, havendo 
um rodízio do tipo de reunião, com uma certa 
flexibilidade. Como na unidade tem  quatro equipes de 
SF, foi percebida manifestações de integração 
intraequipe; entre equipes diferentes não existe uma 
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boa integração. 
 

 
MAPA 2 : Unidade de Saúde da Família  Raíssa 

Categoria Cartografia 

 
Acesso 

 
A unidade tem duas equipes, tendo sob sua 
responsabilidade uma média de 850 famílias cadastradas. O 
acesso para atendimento na unidade (consultas) ocorre 
através de agendamento mensal ou semanal. Mensal para 
atendimento programático (pré-natal, acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento de crianças; 
acompanhamento dos hipertensos e diabéticos inscritos no 
programa). E semanal para demanda espontânea Nas 
segundas e terças pela manhã, é feita a marcação das 
consultas para a semana seguinte. Por esta razão, não 
existe filas na unidade; entretanto, os usuários reclamam 
alegando que há problemas que não podem esperar uma 
semana para consulta. Após o atendimento diário dos 
agendados são atendidos alguns casos de maior 
necessidade que não podem esperar ou são encaminhados 
para um pronto atendimento. A decisão é feita mediante 
escuta do problema. Nesta unidade também foram 
observadas dificuldades para acesso a consultas 
especializadas, principalmente oftalmologia, cardiologia, 
psiquiatria e neurologia. 
 

 
Acolhimento 

 
Nesta unidade foi perceptível uma postura acolhedora por 
parte dos profissionais. No arquivo, o usuário é bem 
atendido e quando busca consulta, não estando marcada é 
encaminhado para ser analisada sua situação para um 
possível atendimento. Há escuta e diálogo no primeiro 
contato do usuário na unidade. Entretanto, existe uma 
demanda reprimida que não comparece no horário de 
funcionamento da unidade, a qual organiza sua demanda 
diária com uma semana de antecipação, tendo como 
principal justificativa evitar a existência de filas. 
 

 
Ambiência 

 
A unidade de saúde funciona em sede própria, construída há 
quatro anos. O espaço físico atende às necessidades de 
consultas e outros tipos de atendimento individual, mas não 
tem nenhum recinto para reuniões de grupos. Quando 
chove, algumas dependências alagam, e há infiltrações nas 
paredes (um dos dentistas não está atendendo devido a este 
problema). Os usuários aguardam o atendimento em 
corredor largo, que tem cadeiras em quantidade suficiente, 
uma vez que nesta unidade a maior parte dos atendimentos 
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são marcados antecipadamente. A unidade já sofreu 
depredação (janelas quebradas, caixa dágua utilizada para 
banho de pessoas, corte da energia elétrica no final de 
semana ocasionando a perda de todas as vacinas etc), 
estando situada em área de grande incidência de violência 
urbana. O mobiliário está em boas condições de uso. Não 
existe serviço eficiente de manutenção dos equipamentos 
 

 
Ações 
desenvolvidas 

 
Preparo pré-consulta; consulta médica; consulta de 
enfermagem; coleta de exame preventivo do câncer cérvico 
uterino; vacinação; curativos; injeções; coleta do teste do 
pezinho; entrega de medicamentos e contraceptivos; 
nebulização; atendimento odontológico.  
(restaurações, exodontias, profilaxia nas escolas); marcação 
de exames e consultas especializadas; visita domiciliar; 
reuniões com grupos (hiperdia; gestantes; planejamento 
familiar). 
 Ações no campo da promoção da saúde: Programa Passo a 
Frente; Programa Passo Sorridente na área de saúde bucal; 
Programa Amigos da Rua. 
 

Forma de 
gestão  

 
A direção da unidade está sob a responsabilidade de um 
profissional de nível superior, com formação em Ciências 
Contábeis e Secretariado Executivo. Não existe conselho 
gestor. As reuniões, na unidade, ocorrem semanalmente e 
envolvem todos os profissionais. As pautas incluem 
informes; questões administrativas; técnicas e políticas tais 
como: problemas para serem resolvidos, planejamento, 
definição de prioridades, avaliação dos dados do SIAB etc. 
Os usuários não participam das reuniões. Outro tipo de 
reunião frequente acontece entre os enfermeiros e ACS para 
o planejamento das ações. As reuniões por equipes ocorrem 
de forma esporádica. Foi observado um clima de competição 
entre as duas equipes, dificultando a integração entre as 
mesmas. Dentro da mesma equipe há uma circulação de 
informações. O enfermeiro exerce um papel de articulador 
na equipe. 

 

 
MAPA 3: Unidade de Saúde da Família  Moriana 

Categoria Cartografia 

 
Acesso 

 
A unidade tem quatro equipes que atendem em média 
a 1000 famílias cadastradas. O acesso para 
atendimento na unidade (consultas) ocorre através de 
agendamento para os atendimentos programáticos (pré-
natal, acompanhamento do crescimento e 
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desenvolvimento de crianças; acompanhamento dos 
hipertensos e diabéticos inscritos no programa).A 
demanda não agendada tem acesso através de 
marcação de consulta feita em um dia para o outro. As 
consultas são marcadas após o preparo dos usuários 
daquele dia para consultas , pela manhã e à tarde. A 
ordem da marcação da consulta segue a ordem de 
chegada. Além destas duas formas de acesso, são 
reservadas 10 vagas para necessidades mais urgentes 
diárias, que são avaliadas para constatação da 
necessidade e priorizadas na ordem de atendimento. 
Nesta unidade também foi constatada dificuldades no 
acesso a exames e consultas especializadas. 
 

 
Acolhimento 

 
Nesta unidade, o primeiro contato dos usuários 
agendados dos programas é com um auxiliar de 
enfermagem na sala de preparo; os outros são com o 
arquivo. O arquivo não é bem organizado e o 
funcionário responsável não é atencioso com os 
usuários para prestar informações. Os casos não 
marcados previamente são encaminhados para ser 
analisados: marcação para outro dia ou atendimento no 
mesmo dia (com limites da quantidade). Este momento 
de escuta feito pela auxiliar de enfermagem é conhecido 
na unidade como o acolhimento, apesar de também 
haver um reconhecimento de que todos devem fazer o 
acolhimento. A unidade tem uma grande demanda 
presente no seu ambiente e o movimento muitas vezes 
interfere na circulação das informações. Foi também 
constatada a presença de estagiários de vários cursos 
de formação profissional, fator que contribui para 
ampliar as possibilidades de acolhimento ao usuário. 
 

 
Ambiência 

 
A unidade de saúde funciona em sede própria, que está 
sendo reformada e já em fase de acabamento. O 
espaço físico atende à necessidade da demanda, 
entretanto as salas são muito quentes. Existe um 
espaço para reuniões coletivas e acesso para deficiente 
físico. Os usuários aguardam o atendimento em 
corredor amplo, com bancos em alvenaria, nem sempre 
suficientes para acomodação. Como nas outras 
unidades, não existe serviço eficiente de manutenção 
dos equipamentos. 
 
 

 
Ações 
desenvolvidas 

 
Preparo pré-consulta; consulta médica; consulta de 
enfermagem; coleta de exame preventivo do câncer 
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cérvico uterino; vacinação; curativos; injeções; coleta do 
teste do pezinho; entrega de medicamentos e 
contraceptivos; atendimento odontológico (restaurações 
exodontias, profilaxia nas escolas); marcação de 
exames e consultas especializadas; visita domiciliar; 
reuniões com grupos (hiperdia; gestantes). 
 Ações no campo da promoção da saúde: grupo de 
dança folclórica (pastoril) ; grupos de teatro (trupe da 
fantasia e auto do natal); grupos de artesanato; projeto 
brinquedoteca itinerante; palestras em entidades/ 
instituições. 
 

 
Forma de gestão 

 
A direção da Unidade está sob a responsabilidade de 
um profissional de nível superior, com formação em 
psicologia. Existe um conselho gestor eleito que 
funciona, entretanto não tem regularidade de reuniões. 
Outras reuniões acontecem na unidade, semanalmente 
de forma alternada: reunião geral envolvendo todos os 
profissionais onde são discutidas demandas do distrito, 
informes, campanhas de vacinação e questões 
administrativas; e reuniões por equipe para tratar 
assuntos referentes à área de abrangência e ao 
trabalho desenvolvido. Há também reuniões com os 
ACS para o planejamento e avaliação da demanda 
semanal. Nesta unidade foi observado que existe uma 
integração entre as equipes que se articulam em 
algumas atividades conjuntas. 
 

 
 

MAPA 4: Unidade de Saúde da Família  Anastácia 
Categoria Cartografia 

 
Acesso 

 
A unidade tem quatro equipes, porém duas estavam 
sem médico e uma sem enfermeiro. Cada equipe tem 
sob sua responsabilidade uma média de 825 famílias 
cadastradas. O acesso ocorre através do agendamento 
para os casos de usuários vinculados aos programas da 
mesma forma das outras unidades, No caso das outras 
demandas para consultas, inicialmente procura o ACS 
para marcar, posteriormente é avisado pelo próprio 
agente sobre o dia. O tempo de espera é variável. No 
dia marcado chega em torno das 6 horas. Com o défice 
de médicos, o acesso à consulta médica estava difícil 
devido à grande demanda, uma vez que os dois 
médicos estavam atendendo a usuários das outras 
equipes. O acesso ao dentista também é conseguido 
através do agente, mas o tempo de espera chega a ser 
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de um ano. Existem dificuldades de acesso para 
consultas e exames especializados 
 

 
Acolhimento 

 
O primeiro contato dos usuários é geralmente no 
arquivo, que se apresentou desorganizado, dificultando 
a localização dos prontuários. Este fato vem gerando 
grande quantidade de prontuários avulsos. O 
funcionário responsável muitas vezes não trata bem os 
usuários. O ACS é o profissional mais procurado para 
marcação de atendimento no horário das 8 às 9 horas, 
antes de sair para visitas. Os outros profissionais atuam 
de forma atenciosa. 
 

 
Ambiência 

 
Esta unidade tem um espaço físico crítico. Os 
consultórios têm um espaço interno adequado e são 
climatizados, contudo, os aparelhos de ar condicionado 
foram instalados em local inadequado, drenam água 
para os corredores. Estes são apertados e ficam cheios 
de baldes e de usuários aguardando atendimento, 
grande parte de pé. O espaço é quente, desconfortável 
e tumultuado, com riscos de infecções cruzadas. 
Quando há caso confirmado de uma doença 
infectocontagiosa, solicita-se ao usuário para aguardar 
na área externa. As outras salas também são muito 
pequenas; na farmácia, por exemplo, não tem espaço 
para todos os medicamentos. Não existe serviço 
eficiente de manutenção dos equipamentos 
 

 
Ações 
desenvolvidas 

 
Preparo pré-consulta; consulta médica; consulta de 
enfermagem; coleta de exame preventivo do câncer 
cérvico uterino; vacinação; curativos; injeções; coleta do 
teste do pezinho; entrega de medicamentos e 
contraceptivos; atendimento odontológico (restaurações 
exodontias, profilaxia nas escolas); coleta de material 
para exames: marcação de exames e consultas 
especializadas; visita domiciliar; reuniões com grupo 
(hiperdia). 
 Ações no campo da promoção da saúde; grupo de 
teatro fantoches; projeto multirão para o controle da 
dengue; grupo de artesanato; palestras em entidades/ 
instituições. 
 

 
Forma de Gestão 

 
A direção da Unidade está sob a responsabilidade de 
um profissional de nível superior, com formação em 
teologia. Existe um conselho gestor eleito que se reúne 
sem regularidade. Nesta unidade foi constatada a 
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presença constante da supervisora territorial vinculada 
ao Distrito Sanitário como apoiadora da gestão. As 
reuniões gerais acontecem mensalmente para tratar 
assuntos administrativos, informes e demandas 
solicitadas pelo distrito sanitário. As reuniões por 
equipes ocorre semanalmente para discutir questões da 
área de responsabilidade da equipe, problemas, 
produtividade, planejamento e avaliação. Nesta unidade 
foi evidenciada uma situação de desintegração entre os 
profissionais que trabalham na unidade, mas não fazem 
parte das equipes da ESF, e os profissionais integrantes 
das equipes, gerando uma dificuldade no processo de 
trabalho, reforçando a fragmentação. 
 

 
 

 
MAPA 5: Unidade de Saúde da Família  Fílide 

Categoria Cartografia 

 
Acesso 
 
 

 
A unidade funciona com quatro equipes, uma delas 
estava sem o médico. Cada equipe tem sob a sua 
responsabilidade uma média de 860 famílias 
cadastradas; entretanto, está sendo iniciado um 
recadastramento das áreas. O acesso, a exemplo das 
outras unidades, ocorre através do agendamento para 
gestantes vinculadas ao pré-natal, crianças vinculadas 
ao CD, adultos e idosos cadastrados no programa de 
controle da hipertensão e diabetes. Estes, quando são 
atendidos, já saem com a próxima volta agendada. Os 
outros usuários têm acesso através da marcação da 
consulta nas segundas e terças feiras, onde ocorre uma 
escuta para definição de prioridades. Os casos de 
“urgência” não marcados são atendidos diariamente por 
um auxiliar de enfermagem que, após realizar uma 
escuta, encaminha para a equipe responsável ou para 
outro serviço.  Existem dificuldades de acesso para 
consultas e exames especializados. 
 

 
Acolhimento 

 
Nesta unidade existe uma ampla discussão sobre o 
acolhimento. Em oficina de trabalho, com participação 
de todos os profissionais foi pactuado que o 
acolhimento deve ser feito por todos que atuam no 
processo de trabalho. Todos os dias um auxiliar de 
enfermagem recebe os não agendados para escutar 
suas necessidades, e após esta escuta, toma 
providências conforme a demanda apresentada, se 
necessitar atendimento para o mesmo dia, encaminha 
para a equipe da área ou outro tipo de 
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encaminhamento. 
O arquivo funciona organizadamente e os funcionários 
responsáveis são esclarecidos e esforçados para 
prestar informações e demonstram atitude acolhedora 
 

 
Ambiência 

 
Esta unidade funciona em sede própria ampla, com 
salas suficientes e espaço bem dividido. Tem local para 
reuniões de grupos. Os usuários aguardam atendimento 
em galpão ou corredor, ambos com assentos 
suficientes. Contudo, existem problemas de 
conservação tanto da estrutura física, que necessita de 
pintura, como do mobiliário, já bastante envelhecido. Há 
inclusive relato de um usuário que caiu da maca que 
quebrou no momento do exame. Não existe serviço 
eficiente de manutenção dos equipamentos, 
ocasionando insuficiência de equipamentos, devido  a 
alguns estarem quebrados ou em conserto muito 
demorado. 
 

 
Ações 
desenvolvidas 

 
Preparo pré-consulta; consulta médica; consulta de 
enfermagem; coleta de exame preventivo do câncer 
cérvico uterino; vacinação; curativos; injeções; coleta do 
teste do pezinho; entrega de medicamentos e 
contraceptivos; atendimento odontológico (restaurações 
exodontias, profilaxia nas escolas); marcação de 
exames e consultas especializadas; visita domiciliar; 
reuniões com grupo (hiperdia; gestantes;idosos). 
 Ações no campo da promoção da saúde: biodança; 
grupo de dança folclórica (carimbó); peça teatral sobre 
aleitamento materno e saúde bucal; terapia comunitária; 
cursos de alimentação alternativa; cursos de 
aprendizagem de biscuit; festas comemorativas; 
caminhadas em grupo. 
 

 
Forma de gestão 

 
A direção da Unidade está sob a responsabilidade de 
um profissional de nível médio. Existe um conselho 
gestor eleito, mas não se reúne, ou seja, está inativo.Na 
unidade foi constituído um Grupo de Trabalho de 
Humanização em uma oficina de trabalho sobre 
acolhimento, para atuar apoiando a política de 
humanização no âmbito da Unidade de Saúde, tendo 
como referência as diretrizes e dispositivos 
recomendados pela PNH. Na unidade ocorrem três tipos 
de reuniões: geral, com todos os profissionais para 
discutir questões de ordem administrativa; reuniões por 
equipe, que discute questões relacionadas às 
respectivas áreas de atuação das equipes, estudos de 
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casos, planejamento e avaliação das ações; e reuniões 
por categoria profissional para discutir questões 
específicas das competências daquela categoria. A 
periodicidade da reunião por categoria é variável, sendo 
mais frequentes as reuniões gerais e por equipe, que 
acontecem semanalmente de forma alternada. Foi 
observado que várias decisões, em relação à 
organização do serviço, são tomadas coletivamente nas 
reuniões. 
 

 
 

MAPA 6 : Unidade de Saúde da Família  Tecla 
Categoria Cartografia 

 
Acesso 

 
A unidade tem duas equipes que têm sob a sua 
responsabilidade uma média de 850 famílias 
cadastradas. O acesso ocorre através do agendamento 
para os usuários vinculados aos programas, como em 
outras unidades. Os não agendados são recebidos 
diariamente pelo dentista que escuta, orienta, 
encaminha ou marca para um tipo de atendimento n 
própria unidade. Este momento é denominado como 
“acolhimento”. Como em outras unidades existem 
dificuldades de acesso para consultas e exames 
especializados. 
 

 
Acolhimento 

 
Na unidade foi observado uma ambivalência em relação 
ao entendimento do acolhimento. Foi evidenciado uma 
postura dialógica e acolhedora da maior parte dos 
profissionais. Diariamente um profissional das equipes 
fica responsável pelo 1° acolhimento dos usuários não 
agendados para uma escuta qualificada e definição das 
prioridades sobre o atendimento. Entretanto foram 
visualizados dois avisos fixados na unidade que 
contradiziam os fatos observados: “Por favor, não bata 
na porta, estou atendendo, procure o acolhimento”. “O 
acolhimento está suspenso pelo fato de termos que 
reorganizar as agendas” Estes avisos reforçavam a 
ideia sobre o acolhimento como uma “atividade” 
desenvolvida apenas por um determinado profissional. 
 

 
Ambiência 

 
 Esta unidade funciona em uma casa alugada na qual 
foram feitas algumas adaptações. As salas são 
pequenas e insuficientes. Os usuários aguardam 
atendimento em uma sala de espera pequena, na 
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entrada da unidade, com TV, e em um corredor estreito; 
ambos não oferecem conforto pela limitação do espaço. 
 Não existe local para reuniões de grupos. O serviço de 
manutenção de equipamentos, como nas outras 
unidades, não tem um bom funcionamento, gerando 
problemas relativos à insuficiência dos equipamentos 
por estarem quebrados em manutenção. Foi identificado 
um abaixo-assinado da população reivindicando a 
construção de uma unidade de saúde no bairro. 
 

 
Ações 
desenvolvidas 

 
Preparo pré-consulta; consulta médica; consulta de 
enfermagem; coleta de exame preventivo do câncer 
cérvico uterino; vacinação; curativos; injeções; coleta do 
teste do pezinho; entrega de medicamentos e 
contraceptivos; atendimento odontológico (restaurações,
exodontias, profilaxia nas escolas); marcação de 
exames e consultas especializadas; visita domiciliar; 
reuniões com grupo (gestantes; idosos). 
 Ações no campo da promoção da saúde: projeto roda 
de conversa; programa de curso para gestantes- a vida 
em nove luas; peça teatral com fantoches - saúde bucal; 
utilização da literatura de cordel; passeios. 

 
Forma de gestão 

 
A direção da Unidade está sob a responsabilidade de 
um profissional de nível médio, com formação em 
técnico de laboratório e técnico de enfermagem. O 
conselho gestor foi eleito mas não está se reunindo. Na 
unidade ocorrem reuniões gerais com todos os 
profissionais semanalmente, para se discutir problemas, 
assuntos administrativos e informes. Mensalmente as 
equipes se reúnem para avaliar o trabalho e planejar 
ações revisando as agendas. A supervisora territorial do 
Distrito Sanitário faz reuniões quinzenais com as 
equipes com pautas variadas, dependentes de 
demandas do Distrito ou de problemas da unidade de 
saúde. Nesta unidade foi observado que as duas 
equipes têm um bom nível de interação. 
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Figura 5 - Fluxograma do Usuário na USF 

Atividades Externas: Visita Domiciliar 
                                   Ações educativas – creches e escolas 
                                   Reuniões - entidades sociais 
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O fluxo dos usuários nas Unidades de Saúde: 

O mapa evidencia que o acesso à unidade de saúde ocorre através de dois 

tipos de demanda: agendada e espontânea. A demanda agendada é constituída 

pelas famílias das áreas adscritas. No caso de algum usuário ser de área 

descoberta pela ESF no próprio bairro ou proveniente de outro local, o atendimento 

é feito em um prontuário avulso. No caso da demanda agendada, esta ao chegar à 

unidade de saúde, vai direto para o arquivo e em seguida dependendo do tipo de 

atendimento requerido, é encaminhado ao preparo para consultas ou direto para a 

sala onde será atendido (ex. sala de vacina). Evidencia-se no mapa que, na maior 

parte das unidades, todos passam no arquivo para depois se dirigem aos setores 

para algum tipo de atendimento (preparo, consulta médica/consulta de enfermagem, 

exame preventivo do câncer cérvico uterino, vacina, curativo, injeção). Após as 

consultas, o fluxo indica a farmácia ou encaminha para marcação de exames ou de 

consultas especializadas. Outra via de acesso se refere à participação em ações de 

natureza coletiva, tais como reuniões e outras atividades educativas ou de lazer. Em 

relação às atividades fora da unidade de saúde, foram registradas ações educativas 

nas escolas e creches, reuniões em entidades sociais e visitas domiciliares. 

 

O acesso dos usuários:  

Starfield (2004) faz uma discussão sobre acessibilidade e acesso na qual 

refere que a acessibilidade possibilita que as pessoas cheguem aos serviços, sendo 

portanto um aspecto da estrutura da unidade de saúde; e o acesso é a forma como 

a pessoa experimenta esta característica da unidade de saúde. 

Souza et al (2008), ressaltam que a compreensão do acesso como a 

possibilidade de consecução do cuidado, de acordo com as necessidades, tem uma 

inter-relação com a resolutividade e extrapola a dimensão geográfica, abrangendo 

aspectos de outras ordens, como a econômica, cultural e funcional da própria oferta 

do serviço de saúde. 

 Estudos revelam que cerca de 72% dos estabelecimentos de saúde no Brasil 

fazem parte do SUS, todavia um terço dos brasileiros não têm acesso regular aos 

serviços de saúde. A organização do acesso ao serviço de saúde é um problema 

que necessita ser enfrentado no SUS, e a ESF vem sendo considerada como  um 
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modelo estratégico para contribuir em prol da resolução deste problema,  por estar 

hoje disseminado  na maioria dos municípios brasileiros (MARSIGLIA; CARNEIRO 

JÚNIOR, 2009). 

 Contudo, não foi intenção do estudo analisar a acessibilidade, o acesso, no 

sentido literal dos termos, mas averiguar quais as formas de acesso dos usuários à 

unidade de saúde, entendendo forma de acesso como a maneira que viabiliza a 

consecução de algum tipo de atendimento na unidade de saúde, que pode ser 

conhecida pela leitura dos mapas das unidades de saúde sobre acesso. 

Os mapas delineados mostram que os grupos agendados vinculados a ações 

programáticas (gestantes, crianças na faixa etária de 0 a 4 anos, pessoas 

portadoras de hipertensão e diabetes) têm um acesso facilitado nas USF.  Para os 

outros segmentos populacionais ainda persiste dificuldades de acesso ocasionado 

pela grande demanda. Neste sentido, podemos questionar se o dimensionamento 

entre equipe e n° de famílias é adequado. Considerando o contexto social, o perfil 

epidemiológico e as necessidades que levam a população ao serviço de saúde, este 

fator pode estar contribuindo para dificultar o acesso. No caso estudado, a média de 

famílias cadastradas foi de 880, entretanto há um aumento progressivo do número 

de pessoas devido ao crescimento populacional dos bairros.   

Apesar do reconhecimento de que a ESF possibilitou um maior acesso, uma 

vez que houve um aumento significativo da oferta de serviço nas áreas cobertas 

pela estratégia, em todas as unidades foi evidenciada demanda reprimida para os 

serviços odontológicos e médicos.   

Quanto aos serviços de referência para atenção básica, exames e consultas 

especializadas, os mapas apontam que existem muitas dificuldades de acesso, 

apesar da introdução da informatização no agendamento, o tempo de espera na fila 

virtual muitas vezes representa riscos para saúde de quem aguarda, denotando que 

em algumas especialidades a oferta de serviços ainda é insuficiente para demanda, 

comprometendo o principio da integralidade. 

 

O acolhimento nas Unidades de Saúde : 

Documentos editados pelo MS, como já vimos, concebem o acolhimento 

como recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente 
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por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, na 

perspectiva de dar uma atenção resolutiva. 

O entendimento sobre o acolhimento, adotado neste estudo, o considerou sob 

duas dimensões: diretriz e dispositivo clínico. 

Como diretriz, o acolhimento é um processo relacional, que permeia todos os 

contatos do usuário na unidade de saúde, se realizando através de escutas e 

responsabilizações. Pressupõe atitude e decisão de cada um, não podendo ser 

garantido por portaria. É um ato que acolhe o outro e permite “um estar com”, 

promove a ética do reconhecimento do outro, da inclusão e da dádiva.  

As discussões sobre dádiva ou dom feitas por Mauss (2003) e outros autores 

mais recentes, como (GODBOUT, 2008; CAILLÉ, 1998; CAILLÉ, 2006; MARTINS, 

2006; MARTINS, 2008) entre outros, nos mostram que esta categoria continua 

presente no intercâmbio das sociedades contemporâneas, reforçando o laço social. 

 Mauss, estudando as sociedades arcaicas a partir das observações sobre o 

modo de como se efetuava as trocas, identificou uma regra moral tripartide que se 

traduzia no dar-receber-retribuir, formulando importantes contribuições para a 

sociologia, que fundamentam a constituição de vínculos entre as pessoas, e 

valorizam as relações e o simbolismo na vida social.  

O sistema da dádiva institui um circuito de trocas sociais de bens simbólicos e 

materiais assentado no espírito da reciprocidade, de forma assimétrica e qualitativa, 

não embasado pela equivalência e valor quantitativo do sistema mercadológico, e 

continua até os dias atuais estruturando as relações entre as pessoas. Assim, tem 

um caráter universalizante e organizativo do social. 

  Neste sentido, Mauss (2003) constatou que os fatos estudados são fatos 

sociais totais, isto é, ocorrem na totalidade da sociedade e suas instituições.  E, ao 

definir a sociedade como “fato social total”, mostrou que a vida social é 

essencialmente um sistema de prestações e contraprestações que obriga a todos os 

membros da comunidade.  Entretanto, apesar de reconhecer tal obrigação, também 

disse que esta não é absoluta, ou seja, os membros da coletividade têm uma certa 

liberdade para entrar e sair deste sistema de obrigações, não desconsiderando, 

desta forma, as subjetividades de cada individuo. 
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  Na visão deste autor, aceitar alguma coisa de alguém é aceitar algo da sua 

essência espiritual, de sua alma, a coisa dada não é inerte, e tende então a retornar. 

Este fato gera o vínculo pelas coisas, que considera como um vínculo das almas, 

pois apresentar alguma coisa a alguém é apresentar algo de si, de sua alma, 

reconhecendo, assim, o lócus afetivo do vínculo. 

 Para Martins (2006), a dádiva ou dom é um paradigma que se inspira no 

movimento da vida, se apoiando numa pluralidade de lógicas, inclusive do interesse 

do mercado e da obrigação do Estado, mas priorizando acima de tudo a constituição 

do vínculo social, que se sobrepõe ao valor de uso e de troca, gerando um 

movimento paradoxal de interesse e desinteresse, de liberdade e de obrigação, 

centrado no valor da relação.  

Ainda segundo Martins (2006), as ideias associacionistas da teoria da dádiva 

não compreendem a sociedade civil como terceiro setor além dos setores Estado e 

Mercado, mas como uma experiência histórica e particular, regida por mecanismos 

de organização e de regulação peculiares. 

Na verdade, os argumentos Maussianos são críticos ao utilitarismo e 

apresentam uma forte identidade com autores que defendem o antiutilitarismo, dos 

quais destacamos Boaventura dos Santos, que se contrapõem à moral do interesse 

e do egoísmo, valorizando a solidariedade e a emancipação na vida social. 

 Sobre a solidariedade, Caillé (1998) ressalta que é indispensável a qualquer 

ordem social, e só pode surgir com a subordinação dos interesses materiais a uma 

regra simbólica que os transcende. Acrescenta que a postura crítica, sobre este 

aspecto, lança sobre os assuntos humanos uma luz singular e poderosa, como 

podemos constatar nos argumentos que justificam a política de humanização 

abordada neste estudo. 

Ao buscarmos a referência da dádiva para o entendimento do acolhimento no 

circuito da trocas sociais, podemos dizer que este representa uma mudança do 

modelo de circulação de dons desiguais entre profissionais e usuários marcados 

pela diferenças de saber e poder, para um modelo de circulação positiva, no qual se 

busca a reciprocidade, o fortalecimento de laços solidários e o reconhecimento da 

saúde como direito de cidadania. 
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No acolhimento como diretriz clínica, ocorre a constituição de vínculos e a 

instituição da tríade de dar–receber–retribuir.  Na relação estabelecida, o profissional 

de saúde escuta, orienta, informa; enquanto o usuário expressa suas necessidades 

e desejos, recebe atenção e orientação, e as retribuições são emitidas através do 

cumprimento das orientações dadas, ou expressadas por palavras, gestos e até 

manifestações de ordem material. Em algumas situações, por exemplo, o usuário 

presenteia os profissionais com objetos ou alimentos como uma forma de retribuir a 

atenção. 

 Gadelha (2007, p.84) menciona retribuições como comuns à atenção 

dispensada: “as retribuições pela atenção dispensada são as mais diversas: 

presentes, frutas, lanches e orações”. 

Quando o usuário busca um serviço de saúde, a sua intenção na maioria das 

vezes é resolver um problema, mas a resolutividade depende de um conjunto de 

fatores, onde também se incluem as relações estabelecidas com os profissionais. 

Neste campo o vínculo é essencial, para que a reciprocidade ocorra produzindo a 

co-responsabilização no cuidado prestado.  

O cuidado, por sua vez, revela-se como uma atitude prática diante do sentido 

que as ações de saúde adquirem nas diversas situações em que se reclama uma 

ação terapêutica, isto é, uma interação entre dois ou mais sujeitos, visando ao alívio 

de um sofrimento ou ao alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes 

especificamente voltados para essa finalidade (AYRES, 2005). 

Quanto à reciprocidade, é evidente que pode também não ocorrer, o que 

caracteriza também o dom como nos diz Martins (2006, p.31): “o dom existe 

enquanto for aceita a possibilidade de falha na reciprocidade, e que esta aceitação 

constitui o símbolo da generosidade e do desinteressamento”.  

Caillé (2006) complementa frisando que o dom é ao mesmo tempo troca sem 

se reduzir a esta, e ao mesmo tempo condicional e incondicional, interessado e 

desinteressado.  

Nesta linha de raciocínio, quando o usuário busca o serviço de saúde ele tem 

interesses, está condicionado a necessidades, sua pretensão é ser acolhido e 

resolver seu problema. O profissional também tem interesses, nem sempre os 

mesmos dos usuários, que permeiam as trocas efetuadas. 
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O acolhimento deve ser visto, portanto, como uma diretriz capaz de propiciar 

vínculo entre equipe e usuário, facilitando o acesso, e permitindo a instauração de 

um circuito do diálogo e da dádiva, contribuindo para uma relação acolhedora e 

humanizada no serviço de saúde, tanto no nível individual quanto no coletivo, guiada 

por parâmetros da dádiva, da solidariedade e da cidadania. 

 E como dispositivo clínico, se refere a procedimentos que orientam ações, 

ajudando a estabelecer mecanismos para a oferta de serviços, no sentido de 

informar, organizar e priorizar demandas, a partir da análise da situação e do risco. 

Em todas as unidades pesquisadas foi observada a preocupação com o 

acolhimento, demonstrando que o tema integra a agenda da política municipal de 

saúde.  

Os mapas revelam que de uma maneira geral foi mais predominante o 

entendimento do acolhimento como diretriz clínica que expressa a ideia da atitude 

acolhedora para com o usuário em todos os espaços da unidade de saúde, do que 

como dispositivo clínico referente a medidas organizativas para facilitar ou remarcar 

o acesso a determinados tipos de atendimento. Mas, na prática, as ações se 

reportam com mais evidência ao acolhimento como dispositivo clínico. Em algumas 

unidades foram observadas condutas favoráveis a medidas para priorização de 

demandas a serem atendidas, não podendo ser considerada ainda uma escuta 

qualificada, funcionando de forma improvisada.  

 Apesar de haver um discurso circulante sobre a importância do acolhimento 

para humanização da atenção, refletindo momentos de sensibilização ocorridos 

anteriormente, através de processos educativos promovidos pela instituição, 

percebe-se uma indefinição do acolhimento como diretriz clínica.  

Quanto à postura dos profissionais/usuários na recepção, escuta, 

atendimento, diálogo, orientação, negociação, encaminhamento, traduzindo o 

sentido da dádiva, houve uma variação, observando-se posturas acolhedoras e não 

acolhedoras, sendo identificado como ponto crítico o setor do arquivo. 

As posturas acolhedoras se revelavam pela forma como os profissionais 

atendiam aos usuários, com satisfação, carinho, escutando , dialogando e 

informando.  E as não acolhedoras revelavam pouca disponibilidade para diálogo, 
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silêncios, respostas curtas ou ríspidas, e insatisfação ou impaciência dos 

profissionais ao serem abordados pelos usuários. 

Vale salientar que apesar de os mapas terem sido desenhados 

separadamente, acesso e ambiência articulam-se e se complementam com o 

acolhimento, configurando categorias estratégicas para o “sentir-se” acolhido. 

 

A ambiência das Unidades de Saúde 

 É interessante demarcar que a ambiência considerada no estudo, se refere 

ao espaço no qual se realiza o processo de trabalho, tendo em vista os elementos 

necessários ao conforto, à privacidade, ao bem-estar dos sujeitos envolvidos e às 

condições necessárias para o desenvolvimento das ações. 

Em documento sobre o tema, o MS (Brasil, 2006d), reconhece que, ao adotar 

o conceito de ambiência para a arquitetura nos espaços da saúde, atinge-se um 

avanço qualitativo no debate da humanização dos territórios de encontros do SUS. 

Vai-se além da composição técnica, simples e formal dos ambientes, passando a 

considerar as situações vivenciadas por um grupo de pessoas com seus valores 

culturais e relações sociais. 

 Podemos ainda complementar, com base no referencial adotado no estudo, 

que a ambiência nos serviços de saúde se caracteriza pelas tecnologias duras, 

pelos componentes estéticos apreendidos através do olhar, do olfato e da audição, 

geradores de estados de conforto/desconforto, prazer/desprazer, vinculados às 

sensações e sentimentos que incorporam significados subjetivos. Vale acrescentar 

que essa ambiência está relacionada ao espaço, estrutura física, luminosidade, 

ventilação, ruídos e disponibilidade dos equipamentos e mobiliário, retratando as 

condições de trabalho e o bem- estar dos usuários.  

Conforme a leitura dos mapas das unidades de saúde pesquisadas, cinco 

tinham sede própria e uma funcionava em uma casa reformada, alugada. Em todas 

as unidades houve demonstrações de insatisfações tanto dos usuários, como dos 

gestores e equipes, quanto à ambiência.  

Os problemas observados se referem principalmente à salas insuficientes 

para o atendimento; sala de espera desconfortável; falta de manutenção da estrutura 
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física e equipamentos; mobiliário necessitando de substituição; e ambientes 

quentes, com pouca ventilação.  

Pela vivência dos usuários, trabalhadores e gestores, é possível afirmar que 

os problemas relacionados à ambiência interferem no processo de trabalho, 

comprometendo sua qualidade, gerando desconforto aos usuários e desmotivações 

nos trabalhadores e gestores locais, que muitas vezes investem recursos próprios 

em alguma providência para agilizar uma solução paliativa de alguns problemas.  

No Plano Municipal de Saúde, do quadriênio 2006 -2009 (Natal, 2006, p.46), 

uma das metas estabelecidas está direcionada para a melhoria da ambiência, 

confirmando que existe a constatação do problema por parte da gestão. 

O relatório de gestão referente a 2007, informa que neste ano foram 

concluídas reformas de estrutura em oito unidades de saúde, bem como estão em 

execução serviços de reforma em seis outras unidades. No que se refere à 

manutenção, foram realizados serviços em 16 unidades de saúde. E para 

manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais 

da rede de atenção à saúde do Município, foi aplicado um montante de recursos 

consideráveis. 

Contudo, a realidade dos serviços inclusos no estudo, explicitada no mapa, 

não retrata melhorias significativas na ambiência, com repercussões negativas para 

a política de humanização da gestão e da atenção na ESF. 

 

As ações desenvolvidas nas Unidades de Saúde  

Ao longo dos últimos anos, a tarefa de desenhar e implementar novas formas 

de ação e organização de serviços de saúde representa um constante desafio para 

aqueles que trabalham em prol da construção do SUS. Novos espaços de 

articulação intraintersetorial têm sido utilizados, com a ênfase dirigida à promoção da 

saúde e à prevenção de agravos e riscos, contribuindo para a reorganização do 

modelo assistencial, entendido como “a maneira como são organizados e 

combinados, em uma sociedade concreta, as diversas ações de intervenção no 

processo saúde-doença” (CARVALHO; RIBEIRO, 1998). 
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Apesar de não ser objeto deste estudo a avaliação do modelo assistencial ou 

do modelo clínico, adotados no processo de trabalho da ESF, o mesmo buscou 

averiguar alguns aspectos que pudessem inferir mudanças em curso na direção da 

introdução de novas práticas e da clínica ampliada. 

 Nesta perspectiva foram averiguadas as ações desenvolvidas na produção 

do cuidado, no âmbito individual e coletivo, mapeando-as, na busca de indícios de 

mudanças, incorporando uma concepção mais ampla do processo saúde e doença e 

do cuidado, como por exemplo, realizações de ações no campo da promoção da 

saúde e de ações com conotações intersetoriais.   

A leitura dos mapas comprova que as ações desenvolvidas se reportam às 

intervenções técnicas, aos processos educativos/sociais. e às interações entre os 

agentes, configurando um trabalho coletivo nas suas várias vertentes (promoção da 

saúde, prevenção de riscos e agravos, recuperação e reabilitação).  

No modelo de atenção, as ações de natureza curativa ainda são 

predominantes, destacando-se a consulta médica como ação mais procurada pelo 

usuário para o atendimento. Isto reflete a sedimentação da cultura medicalizante 

ainda muito forte no imaginário social. Entretanto, percebe-se um movimento de 

mudança com a incorporação da consulta de enfermagem com um enfoque 

promocional e preventivo, ainda direcionado a grupos específicos de áreas 

programáticas (gestantes, crianças, hipertensos e diabéticos).  

A visita domiciliar faz parte da agenda de todos os profissionais das equipes, 

contudo seus objetivos se diferenciam de acordo com o profissional que a realiza. 

Os ACS fazem visita diariamente com enfoque mais voltado para promoção e 

prevenção, estabelecendo um elo mais forte de ligação com as famílias. Nas visitas 

realizadas por médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem predomina um enfoque 

assistencial curativo, uma vez que são selecionados casos mais problemáticos de 

pessoas impossibilitadas de deslocamento (puérperas, idosos, portadores de algum 

tipo de enfermidade). Geralmente, nestas visitas, são realizados procedimentos, tais 

como: curativos, mudanças de sondas vesicais, consultas, entre outros. Os dentistas 

e Auxiliares de Consultórios Dentários (ACD) fazem visitas, porém com uma menor 

intensidade. As visitas na maior parte, excluindo as  do ACS, são feitas envolvendo 

mais de um profissional.  
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As ações educativas de âmbito coletivo são direcionadas para grupos de 

usuários que participam de programas agendados na unidade de saúde: hipertensos 

e diabéticos, gestantes e idosos. Outros grupos populacionais não têm acesso a 

ações educativas coletivas. 

Acerca de experiências com elementos inovadores no campo da promoção da 

saúde e da prevenção de riscos e agravos, foram identificadas algumas, que 

articulam a arte, a cultura e o lazer, trazendo outras formas de racionalidade para 

lidar com o fenômeno saúde/doença.  

A caminhada com grupos tem sido utilizada e, para o estímulo da prática do 

exercício físico, não com a regularidade ideal, mas os usuários registram a sua 

importância para a saúde. São também organizados passeios para promoção do 

lazer, incluindo cinema, praia e visitas a pontos turísticos. 

A dança, como recurso terapêutico, vem também fazendo parte das ações 

desenvolvidas, contribuindo para promover o lazer, a sociabilidade, a prática do 

exercício corporal e o resgate da cultura. Várias unidades de saúde têm grupos de 

danças folclóricas ou outros tipos (pastoril, bumba-meu-boi, carimbo, biodança), 

formados por idosos, hipertensos, diabéticos e alguns grupos de adolescentes e 

crianças, que se apresentam em eventos festivos da própria unidade de saúde e em 

outros espaços dentro e fora do bairro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto 2 Dança Folclórica- Grupo de hipertensos e diabéticos de uma USF 
Fonte do autor 



 119

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3  Dança Folclórica -Grupo de idosos e hipertensos de uma USF 
Fonte do autor 

 

 

A interação com a arte também se expressa através do trabalho com teatro, 

artesanato e literatura de cordel. Em três das unidades inseridas no estudo foi 

informado sobre a existência de peças teatrais de cunho educativo, abordando os 

seguintes temas: auto do natal; incentivo ao aleitamento materno; saúde bucal e 

combate à dengue. A literatura de cordel, também foi encontrada como forma de 

ação educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 Cena de uma peça teatral 
Fonte do autor  
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Foto 5 Cartaz sobre feira de artesanato e cultura na USF 

Fonte do autor 
 

 

Em relação às ações intersetoriais, observam-se algumas relacionadas a 

ações pontuais: mutirão para o controle da dengue (Unidade Fílide ), envolvendo 

instituições responsáveis pelo serviço de limpeza e urbanização; e o Projeto Passo à 

Frente (Unidade Raíssa), que consiste em um conjunto de ações assistenciais 

realizadas por várias instituições em um dia específico, geralmente no sábado. 

A única experiência identificada com caráter permanente e intersetorial foi o 

Programa de Educação Sanitária e Ambiental (PESA) na Unidade Leônia. 

Abordaremos algumas destas experiências com mais detalhes no item 4.3  deste 

texto. 

Diante dos mapas constatamos que a substituição do modelo tradicional pelo 

modelo proposto pela ESF está em fase de transição, observando-se a convivência 

de práticas antigas com novas práticas que buscam o caminho da integralidade e da 

clínica ampliada. 

 

A gestão nas Unidades de Saúde 

Os mapas também indicam informações sobre as formas de gestão, 

buscando identificar, nestes formatos, a existência do trabalho em equipe e a 
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participação dos profissionais e usuários na gestão do cuidado e do serviço 

desenvolvidos no SUS. 

Como sabemos, o SUS incorpora práticas democráticas desde a formulação 

do seu projeto, que foi apoiado num processo com ampla participação do movimento 

sanitário, até a criação, via institucional, de mecanismos que possibilitaram a 

abertura de espaços participativos (conferências e conselhos de saúde). A PNH, por 

sua vez, também ressalta a importância da participação, definindo como uma das 

suas diretrizes a gestão participativa. 

 Brito (2006) aproximando o paradigma da dádiva- já introduzido neste 

estudo- da democracia participativa, destaca a relação desta com a humanização, 

justificando que a disseminação da ideia de participação, é criadora de espaços 

onde as pessoas se sentem reconhecidas na sua identidade e dignidade. Sobre isto 

adverte:  

 

 
A presença nos espaços plurais de definição de políticas públicas não 
esconde os conflitos mas assume a negociação como plataforma e a defesa 
dos interesses e bandeiras democráticas, libertárias , solidárias, como ponto 
de exigência da cidadania ativa e da ética humanista. Portanto o primado da 
lógica integração e solidariedade, contra a lógica da acumulação, do 
controle, da autoridade (BRITO, 2006, p.125). 

 

 

Neste sentido, na medida em que se abrem espaços para o exercício da 

democracia participativa, ocorre um estímulo para o compartilhamento de ações 

coletivas horizontais e para vivência da cidadania democrática, possibilitando um 

exercício do reconhecimento de todos que vivenciam o processo da gestão do 

cuidado no serviço de saúde, 

Santos (2003, 2007) aponta o caminho da democracia participativa para 

ampliação do cânone democrático, que cria e institui novas gramáticas sociais 

baseadas nas experiências bem-sucedidas e em uma democracia de alta 

intensidade.  Na sua visão, vivemos em uma democracia de baixa intensidade, que 

se traduz principalmente pela hegemonia da democracia representativa, 

identificando a necessidade da reinvenção da demodiversidade e reconstrução de 

outras formas de democracia. Nesse sentido, aponta, como alternativa para 
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intensificar e complementar a democracia, o desenvolvimento de formas de 

democracia participativa.   

Esse mesmo autor, analisando a experiência brasileira com base em estudo 

feito por Avritzer (2003) sobre o orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, 

aponta duas características que reforçam a avaliação positiva do estudo: surgiram 

de mudanças em práticas societárias introduzidas pelos próprios atores sociais e 

resgataram tradições democráticas locais. 

Podemos dizer que estas características, visualizadas por Santos (2003), são 

comuns a outras experiências em direção à democracia participativa, como no caso 

da política de saúde no Brasil. 

Reforçando esta questão, Avritzer (2003) reconhece que a Constituição 

Brasileira de 1988, abriu espaço para uma maior influência dos diversos atores 

sociais nas instituições políticas através de novos arranjos participativos. 

No município de Natal, um destes arranjos participativos, o Conselho 

Municipal de Saúde, foi criado através da Lei nº 3398, de 4 de fevereiro de 1986, 

com a finalidade de “sugerir, acompanhar e avaliar a política de saúde do município”, 

inicialmente com caráter consultivo, passando posteriormente a deliberativo no ano 

de 1991. Este conselho vem atuando em todos estes anos com fragilidades e 

avanços.  

A despeito do nível local, na perspectiva do avanço do processo democrático, 

no ano de 1986 foram criados conselhos gestores nas unidades de saúde com 

participação de usuários, os quais funcionaram sem regularidade, com uma atuação 

inexpressiva, deixando de existir no ano de 1989.  

No ano de 1996, foi retomada, no nível local, a estrutura participativa através 

de conselhos gestores de unidades de saúde, com a seguinte composição: um 

diretor, um profissional de nível superior, um profissional de nível médio, um 

profissional de nível elementar e quatro representantes da população, moradores 

das áreas de abrangência das unidades de saúde, sem vínculo empregatício com a 

SMS, com prontuário na unidade de saúde. Os representantes do Conselho Gestor 

foram eleitos por seus respectivos segmentos (instituição e usuários). A eleição, por 

maioria simples, dos representantes dos usuários foi convocada através de edital 

publicado na imprensa e divulgada em nível de cada distrito por bairro.  
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Entretanto, os conselhos gestores, mesmo com um movimento mais 

estruturado de apoio, pois a sua existência se deu através de processo eletivo, não 

conseguiram funcionar a contento com repercussões na gestão local e, no decorrer 

do tempo, se esvaziaram e deixaram de existir.  

Esta situação demonstra que as relações sociais ainda estão fortemente 

influenciadas pela cultura produzida através da história política autoritária do país, 

na qual a participação foi combatida ao longo de muitos anos.  

O processo de indicação dos gestores das unidades de saúde ocorre através 

de indicação política, muitos não têm qualificação para o exercício da função e 

reforçam a permanência de relações clientelistas no processo de trabalho, 

principalmente na relação com o usuário. 

Rouland (1997), discutindo o clientelismo político contemporâneo, nos mostra 

a sobrevivência desta prática nos tempos atuais, sempre que existem relações 

desiguais, inclusive penetrando nas estruturas administrativas e políticas do Estado. 

É uma prática que se contradiz com os princípios democráticos por centrar-se na 

pessoa, visar a satisfação de interesses particulares, privilegiar os detentores do 

poder e se contrapor a mudanças e inovações. 

Conforme o referido autor, as relações de clientela envolvem, em sua 

finalidade, o aspecto político, que é a preservação e ampliação de privilégios e, 

assim sendo, clientelismo e democracia são conflitantes. 

Entretanto, mesmo diante da situação de os gestores ocuparem cargos de 

confiança, no período mais recente foi elaborada a Portaria n°197, de 03 de 

novembro de 2005, que institui os conselhos gestores das unidades de saúde 

localizadas no município de Natal, com caráter tripartide, paritário e deliberativo. 

Essa Portaria estabelece, como competências do conselho, o planejamento, 

fiscalização, acompanhamento e avaliação das ações de saúde a serem 

desenvolvidas pela Unidade, seguindo as diretrizes da Política Municipal de Saúde , 

deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde. 

Retomando a discussão anterior, a instituição de espaços e participação 

social mais próximos do local onde ocorre a concretização dos princípios finalísticos 

do SUS permite o avanço do processo de democratização e controle social. 



 124

Entre as iniciativas prioritárias do Plano Municipal de Saúde mais atual 

(quadriênio 2006-2009) encontram-se o aprimoramento da gestão e controle social 

com o fortalecimento da gestão participativa. 

O mapa traçado busca investigar como está ocorrendo a gestão do serviço na 

USF, se de fato a participação é uma retórica ou uma práxis, trazendo também 

elementos para analisar o modo como a gestão do cuidado se realiza no plano 

coletivo da equipe, uma vez que o processo de trabalho proposto na ESF não deve 

ser centrado no médico, exigindo ações coletivas e equipe multiprofissional. 

Sobre o trabalho em equipe no contexto da saúde, Pedduzzi (1998) esclarece 

ser este um trabalho multiprofissional que configura a relação recíproca entre as 

múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas 

profissionais. Para Piancastelli (2000), um trabalho realizado por um conjunto ou 

grupo de pessoas com habilidades complementares, comprometidas umas com as 

outras com objetivos comuns e um plano de trabalho bem definido.  

Na ESF, o trabalho em equipe traz para o processo a divisão das 

responsabilidades, o descentramento do papel do médico, o diálogo e 

complementação dos saberes, contribuindo para uma maior integralidade das ações 

e para a ampliação do olhar e das intervenções da clínica. 

Os mapas apontam a existência do trabalho em equipe com limitações, 

principalmente na integração de equipes diferentes. As reuniões nas unidades 

ocorrem numa periodicidade que varia entre semanal, quinzenal e mensal, em dias 

previamente agendados, com finalidades variadas.  

A reunião geral que envolve todos os trabalhadores da unidade tem pautas 

predominantemente administrativas e reuniões de equipes com objetivos mais 

voltados para avaliação e planejamento das ações das áreas adscritas. Ocorrem em 

algumas situações reuniões específicas envolvendo categorias profissionais ou com 

os ACS.  
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Foto 6 Reunião geral na USF Moriana 
Fonte do autor 

 

 

Araújo (2004), em estudo realizado sobre a equipe de saúde no PSF do 

município de Natal-RN, tendo como referência a tipologia apresentada por Peduzzi 

(1998)28, apontou nos seus resultados o predomínio da equipe do tipo integração 

com características positivas referentes ao diálogo, à troca de saberes e à interação. 

Identificou também fragilidades que se reportaram ao perfil de alguns profissionais e 

à falta de apoio institucional para o incentivo do trabalho em equipe.  

Foi visível o sentimento de pertencimento de equipe por parte dos 

profissionais, perpassando a ideia da complementaridade de ações, como parte 

fundamental da produção do cuidado desenvolvido.   

A direção das unidades está sob a responsabilidade de profissionais 

indicados pelo Secretario de Saúde, sendo portanto cargos de confiança. 

Nas seis unidades pesquisadas, apenas uma não tem conselho gestor; no 

entanto, dos cinco existentes, três não funcionam regularmente e dois não estão se 

reunindo.  O mapa aponta que os conselhos gestores locais ainda não conseguiram 

se constituir como espaços coletivos, fazendo acontecer o sistema de co-gestão, e 

não se inserem efetivamente como parte constitutiva da gestão das unidades de 

saúde. Esta situação revela que a criação de espaços coletivos para o exercício da 
                                                           
28 Equipe como agrupamento de agentes: caracterizada pela fragmentação. Equipe como integração de trabalhos: caracterizada pela 
articulação/integração de trabalhos. 
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democracia e da cidadania é fundamental, mas não suficiente. As dificuldades 

observadas, na prática, impõem a necessidade de comportamentos que internalizem 

uma cultura democrática.  

Finalizando esta seção, a cartografia traçada sobre o trabalho na ESF, 

embasada no plano da realidade e enfocando categorias relacionadas às diretrizes 

da política de humanização, mostra dificuldades e limites que ainda precisam ser 

superados, na perspectiva de esta ESF se afigurar como exercício real da 

humanização no cuidado e na gestão na atenção básica. Grande parte destas 

dificuldades e limites visualizados nos mapas foram também vocalizados pelos 

agentes da humanização (próxima seção). Todavia, também mostra potencialidades 

a serem aperfeiçoadas e ampliadas, evidenciadas na apresentação sobre 

experiências que não podem ser desperdiçadas. 
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4  NA OUTRA PONTA DA ALIANÇA: 
OS AGENTES DA HUMANIZAÇÃO NO 
COTIDIANO DO TRABALHO NA ESF 

VISÕES E VIVÊNCIAS 
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4  NA OUTRA PONTA DA ALIANÇA: OS AGENTES DA HUMANIZAÇÃO NO 
COTIDIANO DO TRABALHO NA ESF- VISÕES E VIVÊNCIAS 

 

 

Nesta seção, apresentamos na primeira parte informações sobre quais foram 

os agentes da humanização entrevistados no estudo, mapeando como se configura 

o perfil dos mesmos. 

Na segunda parte revelamos as visões e vivências dos agentes no cotidiano 

do trabalho na ESF, com base no material empírico analisado. As visões e vivências 

tiveram também como foco a ESF e a humanização, e foram vocalizadas pelos 

agentes simbolizando a representação/distorção da realidade no mapa social da 

humanização construído na pesquisa. 

Na última parte desta seção mapeamos algumas experiências denominadas 

de humanizadoras, que não podem ser desperdiçadas, como reforça Santos (2007), 

mesmo que todas tenham um caráter local e restrito precisam se tornar visíveis e ser 

ampliadas na perspectiva de contribuírem para uma atenção à saúde mais 

integralizada e humana. 

Foram utilizadas, como fontes de informação, as entrevistas realizadas com 

os agentes da humanização que integram os três segmentos participantes do 

processo de trabalho desenvolvido na ESF: profissionais, usuários e gestores, além 

das observações das experiências desenvolvidas.   

 

 

4.1 O PERFIL DOS AGENTES 

 

 

No roteiro da entrevista foram incluídas questões para identificar as principais 

características dos agentes, possibilitando assim o mapeamento dos seus perfis. 

 Em relação aos profissionais de saúde, foram entrevistados 3629 todos 

integrantes de equipes da ESF das unidades de saúde inseridas na amostra, dos 

                                                           
29 As ações do Programa Saúde da Família são desenvolvidas por uma equipe nuclear formada pelos seguintes profissionais: Um médico, um 
enfermeiro, um dentista, dois auxiliares ou técnicos de enfermagem, um auxiliar de consultório dentário e cinco agentes comunitários de saúde. 
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quais 18 eram de nível superior e 18 de nível médio, 32 do sexo feminino e 04 do 

sexo masculino.  

Entre os gestores do nível local e central, a maioria também era do sexo 

feminino e apenas um gestor do sexo masculino; dos 10 gestores, oito eram 

portadores de nível superior, e dois de nível médio, com formações profissionais 

variadas. 

 A prevalência do sexo feminino foi uma tendência presente entre os 

entrevistados. Estudos sobre a força de trabalho em saúde vêm confirmando esta 

tendência cada vez mais crescente em relação aos profissionais de saúde e perfis 

das equipes do PSF. (GIRARDI, 2000) 

No Brasil, é evidente a tendência do aumento do trabalho feminino em que 

pese todas as dificuldades que a mulher enfrenta no mercado de trabalho. Este 

intenso crescimento resultou tanto de necessidades econômicas e oportunidades 

oferecidas pelo mercado, como de transformações demográficas, culturais e sociais 

que afetaram as mulheres e as famílias. Segundo Hirata (1998), os movimentos 

complexos da mão-de-obra feminina são ligados a três fatores indissociáveis: a 

conjuntura do mercado de trabalho (de boom econômico, ou de crise); as mudanças 

no processo e na organização do trabalho que abriram espaço considerável; e a 

subjetividade das trabalhadoras, assim como o desejo de entrar e se manter no 

mercado de trabalho. 

As análises empreendidas buscam mostrar que as mudanças tecnológicas e 

a adoção de novos modelos organizacionais, tanto na indústria quanto nos serviços, 

fizeram com que diversas ocupações e profissões fossem ocupadas por mulheres. 

Entretanto, como ressaltam Diogo e Coutinho (2006), as atuais mudanças 

ocorridas no setor produtivo não propiciaram igualdade de condições entre homens 

e mulheres. Ao contrário, a nova ordem econômico-social vem perpetuando 

hierarquias, desigualdades e assimetrias historicamente construídas, sejam estas de 

classe social, raça ou gênero. 

No setor saúde, a partir da década de 1970, começou a se evidenciar de 

forma mais marcante a presença da força de trabalho feminina. Em estudo sobre o 

assunto, Machado (1986) apontava o seu crescimento e na década de 1980 já 
                                                                                                                                                                                     
Foram entrevistados O6 profissionais de cada categoria profissional integrante da equipe da ESF: médico, enfermeiro, dentista, técnico ou 
auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório dentário e agente comunitário de saúde 
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constitui a maioria absoluta no conjunto da força de trabalho em saúde. Contudo, 

como esclarece esta autora, não se encontra em melhores condições de trabalho 

que a minoria masculina existente no setor. Vale também salientar que a área da 

enfermagem, ocupada expressivamente por mulheres, tem contribuído para o 

resultado da predominância feminina no âmbito da saúde. 

Quanto aos usuários, foram entrevistados 60, ou seja, 10 em cada unidade de 

saúde, sendo também a grande maioria (58 usuários) do sexo feminino. Tal 

predominância ocorreu pelo fato de terem sido entrevistados os usuários presentes 

nos corredores ou salas de espera de atendimentos das unidades de saúde, dos 

quais a maior demanda é de mulheres (mães, gestantes, mulheres adultas e 

idosas).  

O nível de escolaridade dos usuários foi variável, com uma predominância 

discreta do nível fundamental (32 usuários), sendo importante destacar que quatro 

usuários não sabiam ler. Considerando que a maior parte era de uma faixa etária 

acima de 20 anos (52 usuários), e aqueles que tinham abaixo desta faixa etária 

estavam no patamar entre 15-19 anos, pudemos constatar uma baixa escolaridade 

neste segmento. Evidenciamos então a existência de analfabetos e daqueles que 

conseguiram estudar até o nível fundamental incompleto ou completo, denotando 

que a baixa escolaridade ocorre em consequência do abandono escolar, entre 

outras causas. 

Sobre a faixa etária dos entrevistados, o quadro 4 indica que, na maior parte, 

os usuários foram adultos jovens com idade entre 20 a 40 anos. Já em relação aos 

profissionais de saúde e gestores, a faixa etária prevalente se concentrou acima de 

40 anos, mostrando ser um grupo maduro, provavelmente com experiência 

pregressa no campo profissional. Grande parte referiu ter mais de 15 anos de 

formação profissional.  
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Tabela 1 - Distribuição dos profissionais, usuários e gestores entrevistados conforme 
faixa etária. Natal-RN/2008 
 

Faixa etária % usuários % gestores % Profissionais 

Menores de 20 
anos 

12 - - 

20-30 anos 38 12 08 

31 a 40 anos 23 13 20 

41 a 50 anos 12 75 47 

51 a 60 anos 05 - 25 

Mais de 60 anos 10 - - 

Total 100 100 100 
   Fonte: Entrevistas 

 

 

Acerca do tempo de atuação dos profissionais, a maior parte informou já estar 

desenvolvendo o trabalho na Estratégia há mais de quatro anos, tendo portanto uma 

experiência acumulada.  

A renda familiar dos usuários é baixa, uma vez que 23 referiram como renda 

um salário-mínimo ou menos. Quanto à ocupação, percebe-se que predomina um 

tipo de trabalho sem remuneração, pois 36 das entrevistadas são donas de casa que 

trabalham no lar sem remuneração; três informaram ter uma renda que oscila devido 

à informalidade do trabalho (diaristas, biscateiros e artesãos); e somente nove 

tinham uma renda fixa através de emprego formal, pensão ou aposentadoria; além 

de ter sido referenciado desemprego por 11 entrevistadas. 

O perfil revela uma situação na qual podemos inferir que os usuários que 

chegam às unidades de saúde são, na sua maioria, explorados no trabalho, 

desempregados, excluídos, logo, “desumanizados”. 

Em muitas destas situações, mesmo em contextos democráticos, ocorre uma 

permanência de códigos de dominação simbólica que reproduzem padrões de 

subcidadania, obscurecendo as causas da desigualdade, seja para os privilegiados, 

seja também para vítimas deste processo, mantendo a exclusão social (SOUZA, 

2003). 
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Pochmann e Amorin (2004), com base em análise acerca da exclusão social 

no Brasil, reafirmam que a exclusão de parcelas da população do progresso das 

forças produtivas é contemporânea das sociedades capitalistas, constatando que, no 

Brasil, um terço da sua população encontra-se em estado de pobreza e 20% da 

força de trabalho sem ocupação, com baixos níveis de escolaridade. 

É o quadro encontrado nesta pesquisa, confirmando as desigualdades sociais 

do pais, que exclui expressivo contingente populacional do acesso a bens e serviços 

essenciais a condições dignas de vida. No mesmo estudo, estes autores 

acrescentam que em apenas 20% dos municípios brasileiros 3,6% apresentam 

padrão de vida adequado. 

 Em outro estudo, que trata da mesma temática, realizado em 2005, Lemos e 

Nunes construíram um Índice de Exclusão Social (IES), objetivando identificar os 

padrões de pobreza, entendida como exclusão social nos 5.506 municípios dos 26 

estados brasileiros e nos 19 distritos do Distrito Federal a partir de cinco indicadores: 

percentagem da população que sobrevivia em domicílios particulares privado de 

água tratada; percentagem da população privada de saneamento; percentagem da 

população privada do serviço de coleta de lixo; percentagem da população maior de 

10 anos com, no máximo, um ano de escolaridade; percentagem da população que 

sobrevivia em domicílios cuja renda pessoal diária era de, no máximo, um dólar por 

dia.  E as evidências encontradas na pesquisa mostraram que no Nordeste 

concentram-se os maiores contingentes de excluídos no Brasil.  

Para Pochmann e Amorim (2004), as dificuldades relacionadas à exclusão 

social não são técnicas e sim políticas. Em sua opinião, as políticas públicas são 

isoladas e de baixa eficácia, pois em geral contemplam ações pontuais e não os 

resultados em escala. Existem os pobres da saúde, os pobres da educação e os 

pobres de cada uma das esferas do poder público, e as intervenções são feitas de 

forma setorizada e ineficiente. Contudo, vem reconhecendo que no momento do 

regime democrático atual, a expansão econômica, combinada com políticas sociais, 

vem permitindo a retomada da mobilidade social ascendente para praticamente 

todos os estratos de renda, ainda que isso ocorra de forma diferenciada. Os brancos 

conseguem subir mais rápido para os segmentos superiores, enquanto os demais 

transitam da condição de pobreza absoluta para a relativa (pobre em relação ao 

padrão de riqueza do estrato superior) (POCHMANN, 2008). 
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Foi também investigada a situação dos profissionais em relação a cursos 

realizados pós-formação profissional, na perspectiva da educação permanente no 

campo da saúde da família e/ou da humanização da atenção. Entre os profissionais 

de nível superior (seis médicos, seis enfermeiros e seis dentistas), todos declararam 

ter participado de cursos de curta duração no campo de saúde da família e 06 

informaram ser especialistas em saúde da família. No campo da humanização da 

atenção, 14 profissionais disseram já ter participado de processos educativos sobre 

a temática, e em relação aos gestores todos declararam já ter participado de algum 

tipo de capacitação sobre humanização. Entre os profissionais de nível médio (seis 

auxiliares ou técnicos de enfermagem, seis ACD e seis ACS), 13 profissionais 

declararam ter participado de cursos na área de saúde da família e 12 profissionais 

na área da humanização da atenção.  

A situação encontrada indica que o grupo teve algum tipo de acesso a 

processos educativos nestas duas áreas, apesar de as oportunidades terem sido 

maiores para os profissionais de nível superior. 

Em relação às formas de inserção dos trabalhadores na instituição, os 

profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros e dentistas) e os de nível 

médio (auxiliar ou técnico de enfermagem e auxiliar de consultório dentário) foram 

contratados através de concurso público, sendo formalizada a inserção através de 

posse em cargo efetivo, com um contrato regido por um regime jurídico único. Há 

também médicos que foram contratados temporariamente através de processo 

seletivo simplificado, sob o regime da CLT.   

A inserção dos profissionais na ESF foi mediante processos seletivos 

internos, com a utilização de instrumentos que variaram conforme cada seleção, tais 

como: prova escrita, análise curricular e entrevista. 

 Já os ACS foram contratados inicialmente através de contrato denominado 

de termo de adesão, considerado como prestação de serviço.   

Esta situação da precarização de vínculo com contratos informais ou 

temporários dos ACS, comum em todo país, desencadeou um movimento nacional 

envolvendo órgãos jurídicos que exigiam o cumprimento da lei, além de entidades 

de classe da categoria pleiteando aquisição de direitos e solução para o problema. 
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O Ministério Público do Trabalho atentou para a problemática que atingia 

quase todos os municípios brasileiros e expediu uma notificação ao MS, 

recomendando que o mesmo fizesse gestão junto aos Municípios para que 

executassem políticas públicas na área de Saúde, no sentido de que a contratação 

de ACS fosse feita observando a legislação. 

Posteriormente, após debates e discussões no intuito de oferecer base legal 

para inserção do ACS e disciplinar sua forma de contratação, foram apresentadas as 

Propostas de Emenda à Constituição (PEC) 007/2003 e 224/2003, para tramitação 

no Congresso Nacional. 

A primeira proposta de emenda à Constituição previa a alteração do 

dispositivo constitucional que disciplina a investidura em cargos e empregos públicos 

– Art. 37, II da CF. O referido artigo estabeleceu, para o provimento em cargo ou 

emprego público, a prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, 

ressalvados os cargos em comissão de livre provimento e exoneração. De acordo 

com a PEC 007/2003, em sua forma original, também estariam excepcionadas as 

contratações dos ACS integrados ao SUS, para as quais é prevista a realização de 

processo seletivo público. 

Outra proposta de emenda à Constituição (PEC 224/2003) foi apensada à 

PEC 007/2003. A PEC 224/2003 (BRASIL, 2003) propunha a incorporação, aos 

quadros da União, dos ACS que iniciaram o exercício de suas atividades até o dia 

10 de julho de 2002, data da aprovação da Lei nº. 10.507/2002, que cria a profissão 

de ACS. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados, após apreciar o conteúdo da PEC 224/2003, manifestou-se por sua 

inadmissibilidade e pela manutenção do texto original da PEC 007/2003. Definiu-se, 

ainda, por transferir o objeto da emenda para o âmbito do Art. 198 da Constituição 

Federal, recomendando o acréscimo de um 4º parágrafo redigido nos seguintes 

termos: “os gestores locais do Sistema Único de Saúde admitirão agentes 

comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, não se aplicando 

neste caso o disposto no inciso II do Art. 37”. 

Na Comissão Especial, constituída para apreciar a PEC 007/2003, foi 

aprovado um substitutivo que, além do parágrafo 4º, também acrescentou os 
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parágrafos 5º e 6º ao Artigo 198 da CF/88. Após tramitação e votação em dois 

turnos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 14 de fevereiro, foi 

finalmente promulgada a Emenda Constitucional nº 51. 

A EC-51, como ficou conhecida, estabeleceu mais uma forma de ingresso no 

serviço público – o Processo Seletivo Público para os ACS e Agentes de Combate 

às Endemias (ACE), buscando resolver assim as irregularidades relacionadas aos 

seus vínculos de trabalho. No entanto, para esta emenda obter plena eficácia 

jurídica, fazia-se necessária sua regulamentação. 

Desta forma, em 12 de junho de 2006, o Governo Federal publicou a Medida 

Provisória nº. 297, convertida, sem alterações, na Lei nº. 11.350, de 5 de outubro de 

2006, que estabeleceu os requisitos para o exercício da atividade de ACS e ACE, 

definiu suas atribuições e esclareceu os critérios para a regularização dos vínculos 

de trabalho, ingresso e desligamento destes profissionais, além de reafirmar a 

possibilidade de realização de modo singular de seleção: o Processo Seletivo 

Público. 

Diante dessa nova alternativa para contratação e seleção, o município de 

Natal organizou um processo para validação de uma seleção já ocorrida 

anteriormente, e, após aprovação do referido processo na Câmara de Vereadores, 

efetivou os seus ACS sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

desprecarizando seu vínculo a partir de setembro de 2007. 

Quanto à situação da inserção dos outros trabalhadores integrantes das 

equipes da ESF, não existia a precarização dos vínculos. Contudo, vale salientar 

que, além do salário-base, os profissionais, com exceção do ACS, recebem verbas 

nominais na remuneração mensal em forma de gratificações, entre as quais a 

gratificação do PSF que é superior em muito ao valor do próprio salário, e, no caso 

de aposentadoria, não será incorporada, porque a Lei Complementar nº. 064 da 

Prefeitura de Natal, estabelece:  

 
 

A gratificação do Programa Saúde da Família (GPSF), somente será devida 
enquanto o servidor estiver exercendo sua função nas equipes do Programa 
Saúde da Família, deixando de ser paga automaticamente, quando cessar 
este exercício, ressalvando-se os casos de férias, licença gestante, 
afastamento por doença até o período máximo de 90(noventa) dias e 
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afastamento para participação em cursos ou eventos devidamente 
autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde (NATAL, 2005, &2°). 

 

 

Tal situação vem gerando insatisfações nos profissionais das equipes do 

PSF, preocupados com a aposentadoria que não incluirá o valor mais representativo 

da sua remuneração mensal.  

Vale salientar, ainda, que precarização no trabalho vem ocorrendo em todo o 

Brasil, instaurada pelo cenário neoliberal, sob diversas formas, compondo realidades 

de trabalho bastante heterogêneas. Ocorre também nos vínculos temporários, nas 

contratações terceirizadas, no trabalho não assalariado, nas contratações de 

trabalho informais, na subcontratação, nos trabalhos em tempo parcial, nos 

contratos que preveem pagamento por produção, nos vínculos gerados através de 

cooperativas, entre muitos outros; quase sempre desprovidos de alguns dos direitos 

trabalhistas previstos por lei.   

Contudo, requer muita atenção, pois nem todo vínculo formal, regido pelas 

leis do trabalho, está isento da precarização. O trabalho precário não é sinônimo de 

trabalho informal, ou seja, podem existir situações de precarização no trabalho 

formalizado. Vínculos através de empresas terceirizadas ou contratações 

temporárias, por exemplo, representam situações de trabalho quase sempre 

marcadas pela precarização, mas que, do ponto de vista jurídico, podem ser lícitas. 

Considerando este cenário, o caso de Natal pode ser considerado uma forma 

da precarização no trabalho formalizado? Aparentemente são garantidos todos os 

direitos e benefícios, entretanto, na sua essência, existe uma disparidade que não 

garante alguns direitos relacionados à situação salarial, gerando, nos trabalhadores, 

sentimento de descontentamento, preocupação e insegurança em relação ao futuro, 

como foi evidenciado. 
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4.2 VISÕES E VIVÊNCIAS  

 

 

As visões e vivências dos usuários, profissionais de saúde expressadas 

através da palavra, estão apresentadas em três partes. A primeira se reporta à 

concepção dos agentes (usuários profissionais de saúde e gestores) sobre 

humanização, e a segunda e terceira parte, os agentes (usuários e profissionais), 

separadamente, revelam aspectos sobre o cuidado prestado/ recebido na ESF, 

trazendo a vida, o movimento, o sentimento e impressões para o desenho 

cartográfico, complementando assim o mapa social da humanização que já vinha 

sendo traçado. 

Considerando que nesta etapa da pesquisa a palavra passa a representar o 

eixo da análise, somos levadas a refletir sobre o seu significado.  E neste sentido, 

recorremos a Hannah Arendt (2005) que ressalta a sua importância, quando nos diz 

que os homens que vivem, se movem e agem neste mundo só podem experimentar 

o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo 

mesmos. É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano. Reforçando 

este argumento, diz Arendt (2005, p.191), 

 

 
sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, pois não haveria ator; e o ator, 
o agente do ato, só é possível se for, ao mesmo tempo, o autor das 
palavras. A ação que ele inicia é humanamente revelada através de 
palavras; e, embora o ato possa ser percebido em sua manifestação física 
bruta, sem acompanhamento verbal, só se torna relevante através da 
palavra falada na qual o autor se identifica, anuncia o que fez, faz e 
pretende fazer. 

 

 

Segundo esta autora, o homem se revela aos seus semelhantes por meio da 

palavra, e essa revelação se dá no espaço público, mostrando as diferenças em 

relação a cada um. 

Ainda em sua reflexão sobre a condição humana, Arendt (2005) analisa três 

atividades centrais correspondentes às condições básicas e permanentes da vida 

humana: o labor, o trabalho e a ação. O labor se apresenta como condição de vida 

comum a homens e a animais sujeitos à necessidade de prover a própria 
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subsistência.  O trabalho, como atividade, correspondente à criação de coisas 

artificiais, diferentes do ambiente natural e que transcendem às vidas individuais. E a 

ação, como a necessidade do homem em viver entre  seus semelhantes, tendo 

assim uma natureza social, na qual se revelam a pluralidade humana e o 

discurso/palavra como um caráter central, o agente que fala e age refere- se a si e à 

realidade em que vive.  

Arendt (2005) reconhece o ser humano como único que consegue expressar 

a si mesmo através do discurso, do discurso na ação. A ação precisa do discurso, 

pois sem ele não existe o agente do discurso. No discurso, na ação, o agente se 

revela aos outros através da palavra no espaço público e mostra suas diferenças em 

relação a estes outros. Neste sentido, a ação é permeada por dois componentes 

fundamentais: o comunicativo e o dialógico. E é a partir das palavras e atos que o 

agente assume seu papel de sujeito ativo e político, portador de uma história, com 

desejos, afetos e interesses diversificados.  

Fazendo uma leitura sobre seu pensamento, Lafer (2005) esclarece que a 

pluralidade presente na diversidade da ação e da palavra é que possibilita a 

sustentação da vida política. Nesse sentido, a ação não é só um meio pelo qual os 

agentes podem atingir a liberdade, mas um caminho indispensável para que 

escolham seus destinos e reconheçam suas identidades e suas singularidades, é 

portanto, a capacidade de revelarem a sua identidade, pressuposto indispensável 

para a liberdade. Nessa perspectiva, declara que o campo da política é o do diálogo 

no plural que surge no espaço da palavra e da ação.   

 Então, tendo como referência o pensamento de Hannah Arendt sobre a 

palavra como ação política, esta foi analisada considerando: os sujeitos 

responsáveis pelas suas emissões, suas singularidades e histórias; os contextos nas 

quais as palavras se inserem reveladoras de uma problemática sentida e sofrida; e 

as ausências de palavras que retratam significados a serem decodificados, 

promovendo uma interlocução com referenciais teóricos, referenciais da PNH e da 

política municipal de saúde de Natal. 
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4.2.1 O significado da humanização 
 

 

Como já constatamos na primeira seção, a categoria humanização é 

compreendida sob diferentes aspectos, abrangendo variadas dimensões. Surgem 

pontos comuns nas visões emitidas, que convergem para a humanização como 

direito da cidadania. Foi perceptível nas palavras emitidas, a expressão das 

subjetividades e singularidades no contexto de uma comunidade política, como 

abordado por Arendt em sua obra. 

Todos os entrevistados vocalizaram o significado da humanização no serviço 

de saúde. As palavras destacaram vários aspectos que evidenciam uma visão 

ampliada da humanização, englobando questões vinculadas à atitude dos 

profissionais, a organização do serviço, a ambiência e as condições de trabalho. 

A atenção e a escuta foram enfocadas pelos três segmentos dos agentes, 

como condições fundamentais para um atendimento humanizado, reafirmando que a 

importância de uma postura com alteridade e paciência de ouvir para procurar 

entender: 

 

 
Ser bem tratado e escutado. (usuário) 
 
 
Dar atenção, procurar ver a individualidade e a necessidade da pessoa. 
(profissional-enfermeiro) 
 
 
Tratar bem e dar atenção. (gestor) 
 
 
É um bom atendimento com atenção que as pessoas merecem. 
(profissional - ACS) 
 
 
Atender bem as pessoas, a todos com educação, dar atenção mesmo a 
quem não conhece, com respeito. (usuário) 
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Alguns usuários relacionaram a humanização com a comunicação dos 

profissionais, demonstrando que os códigos de pertencimento, daqueles que 

dominam o conhecimento técnico, precisam ser decodificados em palavras para a 

compreensão de todos. E também deve ser considerada a resolutividade dos 

problemas que os motivaram a procurar o serviço de saúde, fazendo assim uma 

ponte com a necessidade de ter o seu problema resolvido, além de ser bem  

recebido e escutado.  

 

 
Explicar as coisas que não sabemos e ter o problema resolvido. (usuário) 
 
 
Conversar, prestar atenção e resolver o problema. (usuário) 
 
 
Ser bem recebido e responder às perguntas. (usuário) 
 
 
Ser bem recebido e conseguir resolução do que procura ou pelo menos 
uma informação. (usuário)  
 
 
Ser bem recebido, não tratar mal. Informar e não ficar indicando as pessoas 
de um local a outro na unidade (usuário). 

 

 

O tempo de espera para o atendimento e a assiduidade foram mencionados 

como essenciais para a sensação de ser ou não ser atendido de forma humanizada: 

 

 
Ouvir o problema antes de falar a receita, chegar na hora certa e não faltar. 
(usuário) 
 
 
Atender logo, não esperar muito e conversar direito. (usuário) 
 
 
Chegar e ser atendida logo. Um dia só fui atendida logo porque desmaiei. 
(usuário) 
 
 
Ter horário certo de funcionamento e avisar quando o médico não vem. 
(usuário) 
 
 
Ser atendido sem esperar muito e não faltar o medicamento. (usuário). 
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Vários depoimentos apresentaram uma percepção da humanização vinculada 

à reciprocidade, e desta forma ao sistema da dádiva, discutido por Marcel Mauss 

(2003) e outros seguidores, sendo fundamental para instauração do vínculo, já 

discutido em seção anterior. 

 Com efeito, a leitura sobre o dom ou a dádiva na atualidade da sociedade de 

mercado, apresenta uma visão não estruturalista deste, uma vez que o 

estruturalismo o reduz a um sistema de troca rígida, compreendendo-a como 

fundamento de um paradigma novo. Neste, o vínculo social envolve de forma 

dialética a liberdade e a obrigação, a espontaneidade e a norma, se sobrepondo ao 

utilitarismo material, identificando-se assim com o antiutiltarismo. 

Esta percepção30 que expressa uma releitura da obra de Mauss, a partir do 

conceito de fato social total, como já abordamos em seção anterior, traz argumentos 

pertinentes ao entendimento sobre a pessoa moral, a aliança, a reciprocidade, a 

solidariedade, a participação, e sobretudo sobre o valor da relação na constituição 

da sociedade.  

Na sua crítica ao utilitarismo, Mauss demonstra que na organização da prática 

social há sempre a circulação de dois tipos de bens: um material, que representa o 

ato de doação de qualquer coisa; e outro simbólico, que representa o “espírito da 

coisa dada”. Toda coisa dada, qualquer que seja esta, é sempre acompanhada de 

uma intenção expressada através de um simbolismo.  

A tese de fato social total aponta que, em todos os eventos sociais, existe 

uma significação simbólica para a vida social, como também que nas trocas se torna 

presente uma assimetria, o que pode gerar um endividamento simbólico, suscitado 

pela circulação de bens, sejam materiais (mercadorias, serviços prestados) ou 

simbólicos (gestos, intenções, gentilezas). No caso da saúde, acrescentamos 

escuta, acolhimento, orientações, estabelecendo a forma e o resultado das relações 

entre as pessoas e a coletividade, distanciando ou aproximando através das 

alianças, vínculos e identidades. 

                                                           
30  Discutida por vários autores (Alain Caillé, 1990; Jacques Godbout, 1998; Paulo Henrique Martins, 2008), entre outros, que apresentam o dom 
com implicações teóricas, morais e políticas mais amplas do que a defendida por Levis-Strauss na antropologia estrutural que associa o dom ao 
método linguístico estrutural. 
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Para Martins (2008), apesar das resistências que ainda existem sobre dom no 

pensamento crítico, que se reportam principalmente à força de crenças, aos 

preconceitos e às desinformações, vinculando o dom ao senso comum religioso, ou 

ao utilitarismo econômico, ou ao estruturalismo antropológico, este vem ganhando 

uma grande importância na explicação das sociedades contemporâneas. E na 

perspectiva de destacar esta importância, reafirma o seu caráter universal, ao 

mesmo tempo aberto à diversidade, que permite considerá-lo como base de uma 

ciência moral humanista, possibilitando assim a sua articulação com a solidariedade 

e com a democracia. 

Concordando com estes posicionamentos que reafirmam a presença do dom 

ou da dádiva em todos os planos da vida social, retomaremos as considerações 

sobre a sua relação com a humanização na saúde. 

A análise do processo de trabalho em saúde desenvolvido nas USF mostra 

que a tríade dar – receber – retribuir está presente no processo de trabalho em 

saúde, indicando assim que a prestação do cuidado é uma forma de dádiva. 

O usuário, quando busca um serviço de saúde, tem uma necessidade/ 

problema a ser resolvido. O profissional, ao receber a demanda, oferece alternativas 

(cuidado) para resolutividade. Por sua vez o usuário também retribui cumprindo ou 

não as orientações/recomendações dadas. Nas interações perpassam vários 

elementos, como escuta, diálogo, concordância, recusa, desejos e afetos, que 

determinam direta ou indiretamente a responsabilização ou desresponsabilização 

dos profissionais, a adesão ou não dos usuários e a co-responsabilização de todos 

os envolvidos. 

Outra pesquisa, desenvolvida por Gadelha (2007) sobre as estratégias 

utilizadas pelas famílias em situação de risco e vulnerabilidade no enfrentamento de 

seus problemas cotidianos, também revela a presença do circuito da dádiva através 

de várias posturas e manifestações entre os profissionais e usuários. 

 Este circuito, baseado na reciprocidade, resgata a pessoalização das 

relações e a micropolítica do cotidiano como lócus onde se manifesta e se produz a 

subjetividade, abrindo espaço para o protagonismo dos profissionais de saúde e 

usuários, tanto no plano individual como coletivo. 
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No plano individual, as relações entre profissionais de saúde e usuários, com 

base nos aportes jurídicos e normativos do SUS, expressam uma relação de direitos 

e deveres por um lado, e por outro, uma relação desigual de poder em decorrência 

das diferenças de saberes e das hierarquias de prestígio dos profissionais de saúde. 

Dos profissionais de saúde se espera os dons da atenção, escuta, respeito, 

orientação, intervenção, cuidado, e dos usuários se espera os dons da 

comunicação, escuta, respeito, gratidão, adesão. Mediados pelo diálogo produtor ou 

não da aliança e do vínculo, fundamentais para o êxito da tríade dar – receber – 

retribuir, assim ocorre uma circulação positiva da dádiva e uma atenção 

humanizada. Pode ocorrer também uma circulação negativa da dádiva, na qual as 

relações não consolidam a aliança e o vínculo, com um distanciamento afetivo entre 

os pares que trocam, produzindo uma atenção à saúde desumanizada. 

As relações entre usuários e profissionais refletem a circulação da dádiva 

como essencial para criação do vínculo, como podemos perceber em algumas falas:  

 

 
Fazer o trabalho com amor, ser humano com o outro e ver a situação do 
sofrimento do outro. (profissional-técnico de enfermagem). 
 
 
Ser tratado como gente e não como bicho, sendo humilde, compreensivo 
sem ignorância. (usuário) 
 
 
Saber retribuir com educação, carinho, respeito, sempre com 
sorriso!(gestor) 
 
 
Ser amigo, se colocar no nosso lugar como paciente. (usuário) 
 
 
Trabalhar por amor e não por dinheiro, ter diálogo com o outro que precisa, 
para que também possa ser bem tratado. Às vezes o paciente trata mal por 
que é mal tratado. (profissional-médico). 

 

 

Evidencia-se também nos discursos emitidos, tanto pelos profissionais de 

saúde como pelos usuários, referenciais sobre o antiutilitarismo e sobre os afetos 

que intermedeiam as relações. Palavras como amor e carinho aparecem, muitas 

vezes, reforçando a importância da circulação dos bens simbólicos nas relações e 

do prazer no trabalho. 
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Referências sobre o amor, como fundamental na história hominídea, são 

afirmadas por vários estudiosos da natureza humana. Maturana (2005) nos diz que, 

para haver história de interações recorrentes, tem que existir uma emoção que 

constitua as condutas que resultem em interações recorrentes. Se esta emoção não 

acontecer, não haverá história de interações recorrentes, mas somente encontros 

casuais e separações. O amor, para este autor, é a emoção que constitui as ações 

de aceitar o outro como um legítimo outro na convivência. Não é um fenômeno 

biológico eventual; é um fenômeno biológico cotidiano. Portanto, amar é abrir um 

espaço para interações recorrentes. 

Para que haja aliança ou vínculo nas relações entre profissionais de saúde e 

usuários, como também uma atitude acolhedora de ambas as partes, é preciso 

haver interações recorrentes. 

 Morin e Cyrulnik (2004, p.82) dialogando acerca da natureza humana, 

reafirmam a forte presença das emoções e do amor na vida dos homens em todos 

os tipos de relações estabelecidas, tendo a linguagem como ponto central. Alguns 

trechos do referido diálogo reforçam tal constatação: 

 

 
[...] as identidades são feitas de integrações. 
[...] um mundo onde não se compreende o outro é um mundo de horror. 
[...] a abertura de si e a abertura do outro são efetivamente dois aspectos da 
mesma coisa. 

 

 

Algumas opiniões dos entrevistados também fizeram referência direta ao 

acolhimento na unidade de saúde, citando textualmente a palavra e  considerando-a 

como parte dos critérios avaliativos de um atendimento humanizado, ao mesmo 

tempo que demonstraram o entendimento sobre o seu significado ligado a uma 

atitude de escuta e atenção. 

 

 
Quando a gente procura um acolhimento e somos escutados, e nosso 
problema é resolvido. (usuário) 
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É chegar à procura de um médico e mesmo que não consiga a consulta, ser 
atendido por outros profissionais e ter a esperança de ser atendido pelo 
médico no outro dia. Quando é explicado porque não tem condições de ter a 
consulta a gente se conforma e sabe que não é má vontade. (usuário) 
 
 
.Humanização significa acolhimento em primeiro lugar, receber bem e dar 
prioridade às pessoas que realmente precisam. (Profissional-enfermeiro). 
 
 
Começa do arquivo e está em todos os lugares. Ser bem recebido por todas 
as pessoas com organização das coisas. (Gestor). 

 

 

Outras visões apontaram a organização do serviço, a ambiência e as 

condições de trabalho como fatores que interferem, contribuindo ou não para uma 

prática humanizada. 

 

 
Ser bem atendido em um ambiente higienizado. (usuário-ambiência) 
 
 
Não enfrentar fila e ter médico para atender. (usuário- organização do 
serviço) 
 
 
 Ter higiene, horário de funcionamento e avisar quando o médico não vem. 
(usuário- ambiência e organização do serviço). 
 
 
Ter condições de trabalho para assumir as responsabilidades. (profissional-
enfermeiro-condições de trabalho). 
 
 
 Desenvolver o trabalho em um ambiente digno com equipamentos e 
materiais mínimos. (profissional-dentista-ambiência e condições de 
trabalho). 

 

 

De maneira geral, nas visões emitidas foi perceptível a tendência de 

considerar a humanização primeiramente vinculada às relações estabelecidas entre 

pessoas. Entretanto, foram mencionados outros elementos (organização do serviço, 

a veiculação da informação, a ambiência e suas condições estruturais: materiais e 

espaço físico), reconhecendo que um serviço humanizado pressupõe não apenas o 

circuito da dádiva, indo mais além, envolvendo questões que vão garantir a 

qualidade e os resultados da prestação do serviço. 
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 Constatamos, pelas palavras ditas, que o entendimento sobre a humanização 

está muito referenciado pelas próprias experiências de cada um. As falas dos 

profissionais, em geral, expressam uma concepção de humanização já trabalhada 

por sua inserção em eventos educativos na saúde, e também a partir das suas 

condições imediatas de trabalho, enquanto a visão do usuário tem uma forte relação 

com a forma como foi recebido nos serviços de saúde, suas consequências e 

resultados. 

Após termos analisado as concepções emitidas, vemos que estas 

expressaram um entendimento sobre o significado da humanização ampliado, e 

deste modo incorporando um sentido político e, por assim ser, semelhante ao 

sentido que está presente nos documentos da PNH, já discutido na seção 2 deste 

estudo. 

 

 

4.2.2 Visões e vivências dos usuários  
 

 

Sobre as visões dos usuários, como já referimos, embasadas nas suas 

vivências e nas relações com profissionais de saúde e gestores, estas 

complementaram o mapa já desenhado com outras informações.  As palavras vivas 

expressaram as ações vividas, externando uma avaliação subjetiva e real sobre 

como se sentem  quando  atendidos na ESF. 

Ao serem indagados se o atendimento da USF era humanizado, a maioria 

(72%) respondeu que não; quando perguntado o porquê, os pronunciamentos 

referiram problemas diversificados relacionados ao acesso, à ambiência, à 

organização do serviço, e à forma como é estabelecida a relação com os 

profissionais e gestores, articulando assim as opiniões com as respostas dadas 

sobre o entendimento de humanização apresentado no item anterior. 

A dificuldade de acesso foi mencionada como uma das causas que 

desumanizam a oferta dos serviços. Referiram que esta dificuldade existe em 

relação à própria Unidade de Saúde, em decorrência principalmente da grande 

demanda para consulta médica. Há o agendamento para alguns tipos de 

atendimento, e outros não têm facilidade de conseguir vaga, gerando tempo de 
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espera ou filas.  Foi relatado também dificuldades de acesso a outros níveis de 

referência e a alguns tipos de exames. Nas palavras, ficou clara a percepção que o 

quantitativo insuficiente de profissionais de saúde dificulta enormemente o acesso: 

 

 
Muita gente precisa de atendimento e não consegue. Só tem dois médicos 
para muitas pessoas. Se não tiver agendado tem que entrar na fila para 
conseguir ficha e chegar de madrugada... (Usuário da USF Leônia) 
 
 
O atendimento é difícil de marcar, é só uma vez na semana, não atende 
necessidades urgentes, só se tiver marcado, aí a pessoa fica passando 
mal... (Usuário da USF Raíssa). 
 
 
Tem muita gente e pouco médico... (Usuário da USF Tecla). 
 
 
Não têm tempo de atender todos porque os profissionais são insuficientes. 
(Usuário da USF Fílide). 

 

 

O problema da insuficiência de médicos na ESF, devido a inúmeros fatores 

que não são objetos de análise desta pesquisa, vem comprometendo a manutenção 

e a ampliação da ESF, tanto em capitais como em municípios do interior.  Contudo, 

vale salientar que a desvalorização deste nível de atenção pelo profissional médico, 

decorre da sua formação que reforça a valorização do modelo curativo, especialista 

e hospitalocêntrico; das fragilidades das políticas de gestão do trabalho que não 

estabelecem condições atrativas para gerar interesse para este campo de ação; 

além de outros fatores que vêm contribuindo para o agravamento desta situação. 

No município de Natal, por exemplo, dados do mês de junho de 2009 

informam que das 117 equipes da ESF, 24 estão sem médicos, apesar dos  

concursos públicos já realizados e outras formas de contratação  específicas para a 

categoria, no intuito de conseguir o preenchimento das vagas,no entanto sem êxito, 

por falta de interesse dos médicos. 

As deficiências na ambiência foram reveladas como causadoras de 

desumanização em três das USF pesquisadas, reforçando a constatação feita na 

cartografia do processo de trabalho desenvolvido. Os usuários têm a percepção que 
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a ambiência interfere no trabalho produzido pelos profissionais, além de gerar 

incômodos e constrangimentos.  

 

 
A estrutura da unidade é péssima, não dar condições para o profissional 
trabalhar. As condições que o usuário é exposto não são boas, até o 
bebedouro não funciona. Só a sala do dentista que é bem equipada. 
(Usuário da USF Anastácia). 
 
 
O espaço é muito apertado, não dar nem para passar no corredor, é um 
aperto danado! (Usuário da USF Tecla). 
 
 
Não tem onde sentar quando está cheio. Há muito barulho, muito tumulto 
não consigo escutar nada. (Usuário da USF Leônia). 

 

 

No que se refere à organização do serviço, vários usuários apontaram 

questões que ocasionam situações que geram desconforto e insatisfação, como 

tempo de espera e a agenda das atividades programadas. As alusões feitas ao 

acolhimento são contraditórias; ora o concebem como um momento de recepção 

para triagem, ora o concebem como atitude dos profissionais para com os usuários: 

 

 
Entro cedo e saio tarde. No preparo é uma confusão! Muita desorganização. 
Demora demais ser atendido. (Usuário da USF Leônia). 
 
 
Deixam esperando muito tempo só depois avisa que não tem ficha. (Usuário 
da USF Fílide). 
 
 
Os profissionais chegam atrasados e começam tarde. (Usuário da USF 
Moriana). 
 
 
Esta história de marcar consulta só uma vez por semana para outra semana 
não é bom. A doença não tem dia e hora marcada para chegar... (Usuário 
da USF Raíssa). 
 
 
 Às vezes não tem “o acolhimento” e não se consegue atendimento se não 
estiver marcado. (Usuário da USF Tecla). 
 
 
Antes quando tinha “o acolhimento” era melhor, mais humano porque 
perguntavam tudo, agora que deixou de ter ficou ruim. (Usuário da USF 
Moriana). 
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Mantendo a compreensão do processo de trabalho desenvolvido nas USF, 

como fato associativo e lócus da gênese do vínculo social e da circulação da dádiva, 

embasado no referencial de Mauss (2003), convém apontar o estudo de Machado 

(2006) que trata das relações entre profissionais e usuários de serviços médicos, e 

também reafirma que estas relações são regidas pelo modelo da circulação da 

dádiva, das obrigações de dar, receber e retribuir, entretanto com dons desiguais.  

As conclusões do referido estudo, sem reduzir o modelo das relações dos 

profissionais e usuários a um modelo autoritário devido ao seu forte caráter 

hierárquico, ou a um suposto modelo solidário, apresentam como proposta o modelo 

centrado na dádiva, com a ressalva de que a reciprocidade de prestígios, 

diferenciados entre os profissionais e os usuários, está sempre em jogo, abrindo 

assim espaço à conflitualidade. Aponta ainda a necessidade de refletir sobre as 

expectativas dos usuários acerca da relação com os profissionais, probabilidade que 

antes de ser pensada como utilitária, levando em conta que atende à necessidades, 

ou como direito de cidadania como está reconhecida constitucionalmente, é 

pensada, direcionada à criação de um vínculo recíproco de circulação de dádivas. 

Podemos dizer que os usuários esperam uma circulação positiva da dádiva, 

seja pelo estado de fragilidade em que se encontram, mediante um problema de 

saúde, seja pelo reconhecimento dos seus direitos de cidadão. O dar – receber –

retribuir simboliza trocas não materiais, mas muitas vezes até de ordem material, 

quando os profissionais são presenteados de forma espontânea pelos usuários.  

No momento da pesquisa de campo foi observado alguns usuários 

presentearem profissionais. Estes atos não configuraram clientelismo, que também 

existe no espaço da unidade de saúde, mas formas de expressão manifestando 

livremente um sentimento de “gratidão”.  

Os profissionais, mesmo externando que não era necessário a manifestação 

através de coisas objetivadas, aceitavam para não criar constrangimentos, 

respeitando o desejo do ofertante. 

Simmel (2004) destaca a importância sociológica do sentimento de gratidão, 

considerando-o como complemento da ordem legal; como resíduo subjetivo do ato 



 150

de dar e receber; como solo emocional fértil do qual nascem não apenas ações 

concretas ou objetivadas, mas sobretudo movimentos criadores de laços sutis e 

firmes entre as pessoas. São estabelecidos assim elos de interação, de 

reciprocidade dos serviços prestados, mesmo onde estes não são assegurados pela 

coerção externa. 

 Na sua discussão, reconhece a gratidão como parte do sistema da dádiva, 

chamando atenção para o fato de que as trocas não são limitadas ao fato de uma 

pessoa dar coisas a outra, havendo outras formas de troca, como quando: 

agradecemos ao artista e ao poeta que muitas vezes nem conhecemos. Chama 

atenção ainda para o caráter íntimo dessas relações, que expressam formas 

heterogêneas de demonstrações de gratidão, contudo reforçam a coesão social:  

 

 
embora seja um afeto puramente pessoal, as suas incontáveis ramificações 
através da sociedade tornam-na num dos mais poderosos instrumentos de 
coerção social. Se cada ato de gratidão que perdura na alma, fosse 
subitamente eliminado, a sociedade, pelo menos tal como conhecemos, 
desintegrar-se-ia (SIMMEL, 2004 p,44). 

 

 

Contudo, a gratidão dos usuários, expressa de formas diferenciadas 

retratando o sentido da dádiva, também foi influenciada pela comparação feita por 

eles sobre o atendimento em questão com outros atendimentos malsucedidos. E 

neste sentido, o sentimento oculta o preceito da saúde como direito de cidadania, ou 

seja, fui bem atendido não por um direito que tenho, mas por uma decisão individual 

do profissional que me atendeu. Esta equivocada interpretação confunde as 

relações estabelecidas entre profissionais e usuários, dificultando a compreensão da 

distinção entre o direito e o dever. 

Em alguns depoimentos prestados, a relação com os profissionais foi citada 

como um dos determinantes da desumanização da atenção, mesmo havendo a 

ressalva de que existem diferenciações entre unidades de saúde e entre 

profissionais.  

 

 
Tem pessoas que tratam bem e outras que tratam mal, não explicam direito 
as coisas e respondem com ignorância. (Usuário da USF Leônia). 
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Há pessoas estressadas que não atendem direito. (Usuário da USF 
Raíssa). 
 
 
 Os médicos, os enfermeiros e os dentistas atendem bem. Mas os 
funcionários são ignorantes e mal educados... Não informam nada, tenho 
medo até de perguntar duas vezes... (Usuário da USF Moriana). 
 
 
O pessoal do arquivo não recebe bem. (Usuário da USF Anastácia). 
 
 
Há muita falta de informação, tem gente que não gosta de conversar nem 
responder. (Usuário da USF Moriana). 

 

 

Na prestação do cuidado, a circulação da dádiva pode tanto se realizar 

negativa como positivamente, permeado por conflitos de ambos os lados que 

alteram e influenciam.  

Neste sentido, tanto para êxito do cumprimento das orientações dadas pelos 

profissionais como para a satisfação do usuário, em relação à forma como é 

atendido, a circulação da dádiva positiva é de grande importância para a qualificação 

e humanização da atenção ou o cuidado prestado.  

 Em relação ao vínculo, foi evidenciada a sua existência, pois todos os 

usuários entrevistados souberam identificar a equipe em que estão vinculados na 

ESF, mencionando inclusive os nomes do ACS, médico, enfermeiro e dentista. 

Alguns não conseguiram identificar os auxiliares/técnicos de enfermagem da equipe 

e o nome do ACD, demonstrado fragilidades no vínculo com estes profissionais. As 

queixas sobre o não acolhimento ou o mau trato, foram mais direcionadas aos 

profissionais que atuam nos setores do arquivo e preparo para o atendimento. 

 Além destas razões, que na visão dos usuários são desumanizantes, ainda 

identificaram outros aspectos negativos da atenção/cuidado prestado: 

o Falta de medicamentos, nem sempre suficientes para a demanda. 

o Inexistência de pediatra e ginecologista, uma vez que o médico da equipe 

atende a todos os casos e faixas etárias. 

o Ficar limitado a ser atendido apenas naquela USF e não ter a opção de 

frequentar outras Unidades de Saúde. 
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o Não poder escolher o médico para seu atendimento. 

Diante dos depoimentos dos usuários, se a palavra é ação e é política 

conforme os argumentos de Arendt (2005), em alguns momentos ela traz relatos 

muito fortes, denunciando situações em que os mesmos se sentem mal acolhidos e 

mal atendidos. Manifestações negativas que indicam deficiências na política, ou 

seja, os usuários ainda tratados como subcidadão, usando a expressão de Jessé de 

Souza (2003), em decorrência principalmente da naturalização da desigualdade e do 

ocultamento de formas de dominação que reproduzem padrões de quem é ou não é 

cidadão, no contexto do capitalismo contemporâneo. 

 Em outros momentos, observamos a falta da palavra, quando muitos 

vocalizaram situações nas quais a palavra não foi dita ou foi mal dita. O não 

reconhecimento daquele usuário como cidadão que merece ser ouvido, ser 

respeitado, ser informado com uma linguagem acessível denota a ausência da 

palavra, a falta ou a incompletude desta que gera um vazio ou um discurso 

inacabado e sem sentido. E, por assim ser, denota também a ausência da política. 

Podemos dizer que os usuários, em várias passagens, reclamaram a simples 

ausência de palavras reivindicando também o direito de serem ouvidos. Assim como 

buscam sair da invisibilidade, da condição de inferioridade, em que muitas vezes são 

relegados, buscam enfim o reconhecimento. 

 Zaindan Filho (2006) analisa a política do reconhecimento a partir da teoria 

crítica do reconhecimento de Axel Honneth, que distingue três etapas da luta pelo 

reconhecimento nas sociedades contemporâneas: a etapa da família  

(autoconfiança); a etapa do direito (autorrespeito); e a etapa da sociedade 

(dignidade ou reconhecimento social),  mostrando que cada uma tem o seu correlato 

em atitudes de desrespeito ou de desestima. E mesmo fazendo uma crítica a 

Honneth, por não fazer a tradução política da experiência da exclusão moral ou 

subjetiva para a política do reconhecimento propriamente dita, concorda que a 

mesma está relacionada com a visibilidade, estima social e reconhecimento jurídico. 

A busca pelo reconhecimento, identificada nas palavras dos usuários, tem 

uma relação com as etapas do esquema de Honneth, mas diretamente com as do 

direito e da sociedade, que se caracterizam pela conquista de direitos de cidadania e 
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pela estima social, na perspectiva da inclusão. E como já vimos, a PNH em todo seu 

referencial incorpora também a política do reconhecimento. 

Vale salientar ainda que, além dos posicionamentos críticos e de 

insatisfações, também foram mencionados aspectos positivos do atendimento na 

ESF, destacando-se principalmente: 

o A proximidade da USF dos domicílios, facilitando o acesso. 

o A visita domiciliar, fortalecendo o vínculo e possibilitando a prestação do 

cuidado aos que não têm condições de se deslocar à USF (idosos e acamados). 

o A atuação do ACS. 

o O atendimento médico, odontológico e do enfermeiro. 

o A existência de uma equipe responsável pela área e famílias. 

o A participação em festas, passeios e outras atividades de lazer 

promovidas pela USF. 

Os aspectos positivos se reportaram ao reconhecimento de mudanças no 

processo de trabalho, introduzidas segundo os usuários, pelo modelo da ESF: a 

convivência com uma equipe responsável e não apenas um profissional 

isoladamente; criação do vínculo com a referida equipe; o atendimento ser realizado 

a partir de uma base territorial; a extensão do atendimento ao domicilio; e a 

ocorrência de ações diversificadas no campo da promoção da saúde.   

 

 

4.2.3 Visões e vivências dos profissionais e gestores 
 

 

Dentre outras questões que fizeram parte da entrevista dos profissionais e 

gestores, foi investigada a percepção dos mesmos acerca do processo de trabalho e 

da humanização. 

Foi unânime o posicionamento do grupo em reconhecer que houve mudanças 

no processo de trabalho a partir da implantação da ESF, inclusive por parte dos 

usuários. As mudanças apontadas se referiram à introdução de algumas atividades 

e modificações organizacionais que repercutiram na forma de trabalhar. 
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 Dentre estas, destacaram a base territorial e a adscrição da clientela como 

fatores que contribuem para o maior conhecimento da área de trabalho; para a 

criação do vínculo com os usuários e um melhor acompanhamento dos casos, 

gerando maior responsabilização. A visita domiciliar foi apontada como atividade 

diferencial, aproximando os profissionais da realidade dos usuários e fortalecendo o 

vínculo.  Alguns trechos de falas confirmam estas constatações: 

 

 
Para mim, a principal mudança é o vínculo com as famílias, com os 
usuários, conhecemos muitos deles pelo nome. (profissional- auxiliar de 
enfermagem) 
 
 
Às vezes atendia uma vez na vida e a pessoa sumia... Agora eles me 
chamam “meu” dentista. (profissional- dentista) 
 
 
Antes era atendido e tchau. Agora tem acompanhamento, conheço grande 
parte das famílias e sua história, trabalhamos com uma área de trabalho 
delimitada. .(profissional- médico) 
 
 
Uma das mudanças foi sair das quatro paredes da Unidade de Saúde. Já 
trabalhava há muito tempo em uma Unidade antes e não conhecia a 
verdadeira realidade, pois passava só de carro nas ruas. Agora conheço de 
perto onde e como vive a população. (profissional- médico) 
 
 
Quando o usuário falta ao atendimento agendado vamos saber por que. 
(gestor). 

 

 

As palavras mencionadas registram a existência de uma aproximação  

diferenciada entre o profissional  e o usuário,  favorecendo um conhecimento maior 

sobre as situações particularizadas nos âmbitos individual,  familiar e coletivo. 

Outro ponto bastante citado foi a existência do trabalho em equipe, apesar 

das dificuldades ainda presentes para a integração destas. Anteriormente, a vivência 

dos profissionais, segundo eles, era de um trabalho muito isolado, cada um por si, 

sem integração, ou seja, alguns profissionais trabalhavam mais articulados com o 

enfermeiro e o ACS, o dentista e o ACD, não havendo articulações com os demais. 

A ESF trouxe o espírito de equipe na sua filosofia, promovendo uma maior 

integração. A concepção da avaliação e planejamento conjunto induziram a 

ocorrência de reuniões que abriram espaço para discussões e decisões coletivas. 
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Foram também vocalizadas informações sobre mudanças no modo de agir, 

repercutindo no modelo de atenção. Apesar de o modelo de atenção ainda ter como 

prevalentes ações de natureza curativa, os profissionais falaram que o mesmo 

começa a incorporar a noção da clínica ampliada com ações de natureza 

promocional e preventiva. A base territorial, a adscrição da clientela e a visita 

domiciliar também contribuíram para introduzir o conceito de risco e para abertura 

das visões e vivências, na perspectiva de uma ampliação da clínica, ainda com 

limites principalmente em relação ao perfil de alguns profissionais. Outros recortes 

de depoimentos enfatizam estas vivências: 

 

 
Trabalho fora do consultório também nas casas, nas escolas e nas creches, 
com ações preventivas e de promoção da saúde bucal. .(profissional- 
dentista) 
 
 
Participo de trabalhos com grupos na prevenção de agravos e promoção da 
saúde. .(profissional- enfermeiro) 
 
 
Estamos realizando algumas experiências visando à promoção da saúde 
como caminhadas e danças. (gestor) 
 
 
Os médicos e auxiliar-técnicos de enfermagem têm um perfil voltado para o 
modelo clínico medicalizante e acabam reforçando esta prática, têm 
dificuldades de mudar. (gestor) 
 
 
Mesmo tendo muitas consultas, esta consulta já é diferente, pois olhamos 
para o paciente lembrando da consulta anterior, da sua casa e dos seus 
problemas... .(profissional- médico). 

 

 

Foi investigado o conhecimento dos profissionais acerca da PNH. A maior 

parte do grupo de profissionais (20) declarou que tem informações sobre a política 

de humanização obtidas através de cursos, oficinas ou seminários promovidos pela 

SMS. E a maioria (26) considerou que a atenção prestada nas Unidades de Saúde 

não é humanizada. Ao serem questionados sobre tal posicionamento justificaram 

apontando várias razões. 

Entre estas razões sobressaiu-se a sobrecarga do trabalho; postura de alguns 

profissionais, especialmente dos que atuam nos setores do arquivo, do preparo de 
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pacientes para atendimento e da farmácia; a ambiência inadequada; as deficiências 

das condições de trabalho; o mau funcionamento do acolhimento como diretriz da 

humanização; e aspectos vinculados à organização do serviço. 

Algumas falas trazem conteúdos que atestam estas razões. A atenção na 

Unidade de Saúde não é humanizada por que: 

 

 
Aqui os usuários ouvem mais não do que sim, devido às deficiências 
existentes as necessidades não são todas atendidas. .(profissional- ACS) 
 
 
Humanização pressupõe um bom acolhimento e acesso, o que não existe. 
O usuário ainda fica em filas e encontra barreiras quando precisa ser 
encaminhado a outro nível de referência. (gestor) 
 
 
A sobrecarga de trabalho gera stress e muitas vezes os profissionais não 
conseguem ser atenciosos. A demanda é sempre maior que a oferta.  
(profissional- enfermeiro) 
 
 
Tem funcionários que são brutos, principalmente de alguns setores 
estratégicos, como o arquivo que é a porta de entrada. (profissional- ACS). 
 
 
Na unidade não tem onde o usuário sentar, quando chove é cheio de 
goteiras. O povo fica na porta! (gestor) 
 
 
Falta material e espaço físico para um bom atendimento. (profissional- 
enfermeiro). 
 
 
Falta investimento nas pessoas e na infra-estrutura. (gestor) 
 
 
A humanização tem de ser vista dos dois lados do usuário e do trabalhador. 
Existem falhas graves nestes dois lados. Só um exemplo pelo lado do 
trabalhador. Vivemos estressados com o trabalho, é muita coisa para fazer 
e não temos segurança. Na minha área tem violência... Ontem quando 
estávamos fazendo uma visita domiciliar a polícia estava atrás de um 
ladrão. Ouvimos tiros e fechamos a casa e nos escondemos. Quando 
saímos, houve outros tiros, entramos em outra casa para nos proteger, 
tremendo de susto e medo! Também corremos riscos. (profissional- ACS). 
 
 
Apesar de ser uma política institucional, a humanização no sentido do 
coletivo passa por muita coisa, e todos ainda não assumiram... (gestor). 
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Todavia alguns profissionais (10) consideraram que o atendimento, apesar de 

persistir alguns problemas, é humanizado, precisando melhorar, apontando como 

razão repercussões das modificações do processo de trabalho discutidas 

anteriormente, que vem contribuindo para um maior vínculo e uma maior 

responsabilização.  

E para alguns dos entrevistados, a atenção à saúde prestada nas USF vem 

atravessando um momento de transição, com focos pontuais, onde se visualiza 

situações que caracterizam um cuidado humanizado e situações que são 

desumanizantes. E neste quadro dúbio, esclareceram que para efetivar a política de 

humanização não depende só da vontade das pessoas, mas também do apoio 

institucional, da decisão política de encaminhar as medidas necessárias, da 

disponibilidade dos recursos financeiros e do posicionamento dos usuários em 

sentir-se satisfeitos. 

Todos reconheceram a necessidade de efetuar mudanças para humanizar a 

atenção prestada à população, indicando como mais necessárias a melhoria da 

estrutura física/ambiência das Unidades de Saúde; a melhoria das condições de 

trabalho; o investimento em programas de educação permanente para os 

profissionais, como um todo, com atenção especial para os responsáveis pelo setor 

de arquivo; o aumento da oferta de exames e consultas especializadas, assim como 

o melhor funcionamento do sistema de marcação de consultas especializadas e 

exames; a contratação de médicos para as equipes incompletas; melhorias salariais; 

e a ampliação das equipes da ESF que têm sob sua responsabilidade uma grande 

demanda.  

Admitiram também a existência de dificuldades para efetuar mudanças, 

destacando, entre outras: a dissonância entre o discurso e a prática da gestão 

governamental; a burocracia institucional; a falta de autonomia administrativa das 

Unidades de Saúde; os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal; o 

financiamento insuficiente para o setor saúde; os baixos salários; a inexistência de 

uma política de educação permanente; e o desafio de conseguir mudar o 

pensamento e a prática das pessoas. 

Apesar dos problemas e dificuldades que interferem para promoção da 

atenção humanizada, faz-se mister salientar que vários profissionais e alguns 

gestores mencionaram o esforço dos profissionais em fazer o melhor possível dentro 
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do contexto das adversidades, relatando a existência de experiências consideradas 

inovadoras e que vêm contribuindo para humanizar a atenção. Algumas destas 

experiências serão relatadas no próximo item desta seção. 

Uma das profissionais entrevistadas (médica) publicou um artigo em um jornal 

do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do RN, que faz uma reflexão rica e 

profunda sobre o processo de trabalho na ESF.    

O relato expressa um conjunto de verdades e sentimentos; um grito que 

retrata um cotidiano real e sofrido; e um mapa diário do viver do profissional de 

saúde  da ESF, nas cidades invisíveis  Leônia, Raissa, Moriana, Anástacia, Fílide, 

Tecla e tantas outras. Transcreveremos e comentaremos alguns trechos 

significativos relacionados a questões abordadas na nossa pesquisa: “fazer saúde 

da família acima de tudo, se faz necessário habilidades em vários saberes”. (SILVA, 

2008, p.3) 

Esta frase alerta para a multidimensionalidade do conhecimento e das 

práticas por ele guiadas, que não podem ser restritas à monocultura, mas caminhar 

na perspectiva da ecologia defendida por Santos (2007). Continuando, fica claro o 

porquê da afirmação acima: 

 

 
vejamos o nosso dia-a-dia: Acordamos, deixamos nossa família, carente de 
nossa atenção, passamos o dia todo envolvido com outras famílias sofrendo 
as suas dores: dores de dengue, dores da insuficiência coronariana, dores 
da fome, dores do craque, dores das perdas dos seu entes queridos, dores 
dos partos de adolescentes. Sofremos com suas faltas, faltas de trabalho, 
de comida, de roupas, de remédios, faltas de vidas. Vivemos também 
emoções profundas pelos nascimentos daqueles que acompanhamos intra-
útero. E seguimos no acompanhamento de crianças, adolescentes, homens 
e mulheres e idosos. Assistimos e cuidamos de uma população, muitas 
vezes acima do nosso potencial humano (às vezes mais de 1000 famílias), 
submetidas a condições subumanas de sobrevivência, que os fazem 
adoecer com maior freqüência (Silva, 2008, p.3). 

              

 

As palavras deixam claras as razões da atenção básica ser considerada de 

alta complexidade, em função do processo saúde e doença que lida e seus 

determinantes sociais e dos problemas  relacionados com o cotidiano do processo 

de trabalho afetado pelas precárias condições e outras dificuldades inerentes à 

organização do serviço. Mas também anunciam o comprometimento e o vínculo dos 
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profissionais com as Marias e Josés por eles atendidos, como as palavras a seguir 

também confirmam: 

 

 
deparamos todos os dias com as faltas do sistema. O acesso à referência, 
por exemplo, para exames ou consultas especializadas é bastante 
complicado. Cuidamos de complicações iatrogênicas de patologias clínicas 
e cirúrgicas postergadas muitas vezes pela morosidade do sistema. 
Adentrar todos os dias pelas portas e corações de Marias e Josés 
acamados ou escondidos na sociedade. Compartilhar dores e sofrimentos. 
Ser cúmplices de situações que são contrárias ao nosso conceito de ser 
humano. Acollher esta população cheia de necessidades e agressividades. 
Devemos estar desarmados, porém atentos a forma quando no desespero 
eles procuram o serviço de saúde[...] (Silva,2008, p.3). 

            

 

Outro trecho revela o fim do expediente de trabalho, que se repete e vai 

acumulando cansaço e desespero, com riscos do comprometimento da saúde do 

próprio trabalhador: 

 

 
[...] final da tarde, voltamos para casa fatigados, exauridos. E a nossa 
saúde, a nossa vida? Começam a aparecer os picos hipertensivos, 
fibromialgias, gastrites, síndromes de pânico... Sentimo-nos cobrados de 
forma camuflada como se fôssemos antagonistas ao fortalecimento do SUS, 
mas acreditamos e fazemos este SUS acontecer todos os dias no nosso 
dia-a-dia... Precisamos de mais envolvimento das esferas responsáveis. 
Pois é, somos humanos, cuidamos da saúde dos outros e necessitamos 
que seja cuidada nossa saúde. Somos a favor de saúde para todos! (Silva, 
2008, p.3) 

             

 

A narrativa exprime inquietações e preocupações ocasionadas pelas 

insuficiências do serviço e a sobrecarga de trabalho, reforçando que as 

consequências da problemática atingem não só os usuários, mas também os 

trabalhadores. 

Analisando o sentido das palavras dos agentes, identificamos as afirmações 

de Arendt ao dizer que estas não têm só a dimensão da comunicação, mas de 

revelação, seja através do silêncio ou da palavra viva e da ação vivida, expressando  

posições ou aspirações políticas. E fazendo uma análise comparativa com o 

referencial dos documentos oficiais da PNH do MS no Brasil, constatamos que 
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existe uma relação entre o escrito nos documentos, o feito na realidade e o dito nas 

palavras. 

O acolhimento e a ambiência apareceram de forma marcante, indicando que 

o tema já faz parte da agenda dos profissionais e gestores, e da percepção dos 

usuários sobre a humanização. 

A valorização do trabalho se fez presente nos discursos dos profissionais nos 

indicativos das dificuldades relacionadas às condições de trabalho referentes aos 

meios/tecnologias e às situações salariais nas necessidades de mudanças da 

política da gestão do trabalho e da educação na saúde. 

 Em relação à ampliação da clínica, as referências feitas apontaram para a 

inclusão de ações de promoção da saúde, uma vez que usuários reconheceram 

como aspecto positivo as vivências com atividades de lazer, e os profissionais 

reconheceram mudanças no processo de trabalho e no foco de atenção.  Apesar de 

não terem sido feitos registros utilizando diretamente o termo da clínica ampliada, as 

vivências denotam um movimento nesta direção, com paradoxos e resistências. 

 A diretriz da gestão participativa foi à única que não apareceu relacionada ao 

tema da humanização, tanto nos discursos dos profissionais como  dos usuários. 

Este fato demonstra a necessidade de internalização de comportamentos voltados 

para uma cultura democrática, em prol de uma democracia de alta intensidade, 

como refere Santos (2007), o que pressupõe uma mudança na postura do indivíduo 

e da sociedade como um todo, demandando a necessidade de subjetividades 

rebeldes. 

E em relação às visões dos profissionais e gestores comparando-as com as 

dos usuários, ambas reconhecem mudanças ocorridas no processo de trabalho. 

Para os profissionais de saúde, estas têm um sentido mais positivo dos que as 

expressadas pelos usuários que registram dificuldades ocasionadas pelas 

mudanças, tais como a limitação das opções de escolha para a assistência, entre 

outras já enfatizadas. 

Vale salientar que houve consenso de visões sobre o reconhecimento de 

problemas que contribuem para a desumanização da atenção prestada em 

decorrência de fatores diversificados. 
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4.3 CONTRA O DESPERDÍCIO DE EXPERIÊNCIAS HUMANIZADORAS 

 

 

Considerando o movimento em direção às mudanças necessárias para 

efetivar a ESF, o que requer construção de novos conhecimentos e novas práticas 

fundamentadas em um outro modelo, rompendo com a racionalidade imposta pelo 

modelo tradicional, evocaremos as contribuições de Boaventura Santos (2007) sobre 

a sociologia das ausências e a sociologia das emergências.  

 Retomando os fundamentos da sociologia das ausências, esta surge a partir 

da preocupação com o desperdício de experiências sociais locais no mundo 

contemporâneo, não muito conhecidas e desacreditadas e, por esta razão, não 

legitimadas, necessitando ser valorizadas como alternativas presentes na realidade. 

Conforme Santos (2007), este problema se deve ao tipo de racionalidade 

subjacente que só legitima as experiências sustentadas pelo conhecimento científico 

tradicional. Essa racionalidade, na sua crítica é denominada de indolente, e tem 

como uma das formas da sua manifestação a razão metonímica, contraindo o 

presente e com isto deixando de fora experiências que se tornam invisíveis e assim 

desperdiçadas. 

Estas invisibilidades ou ausências são produzidas pelas monoculturas, que, 

como o nome diz, repassam idéias de unicidades. A monocultura do saber, 

credibiliza o saber científico como verdadeiro e único e desqualifica outros saberes. 

A monocultura da naturalização das diferenças que oculta hierarquias, repassando a 

ideia de que as diferenças são sempre desiguais, sendo impossível pensar 

diferenças com igualdade. E a monocultura da escala dominante despreza o local e 

fortalece a crença de uma escala dominante sobre as coisas. 

 Todas estas monoculturas se reproduzem na saúde fortemente através da 

hegemonia do saber médico biologicista/curativo e da preponderância do modelo de 

atenção hospitalocêntrico impostos, pelo desenvolvimento científico e tecnológico, e 

como já frisamos, fragmentam o processo de trabalho em saúde e transformam o 

usuário em um objeto. 
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 Na perspectiva da sociologia das ausências, busca-se a substituição das 

monoculturas pelas ecologias, ampliando possibilidades, reconhecendo 

experiências, tornando-as presentes e vivas.   

A ecologia dos saberes abre o espaço para o diálogo de conhecimentos, 

contemplando a diversidade e superando os reducionismos. A ecologia do 

reconhecimento, que descarta as hierarquias das diferenças, busca desmistificar as 

concepções de inferioridade. E a ecologia da transescala, que abre caminhos para 

articulação entre projetos locais, nacionais e globais, valoriza assim experiências 

locais. 

Existem várias experiências diversificadas que estimulam o sentido do dom 

ou da dádiva, a interlocução de saberes, o resgate da cultura e da arte, além das 

mudanças no estilo de vida com incorporação de hábitos em prol da promoção da 

saúde.  

 Elas partem de uma concepção ampla do processo saúde e doença e dos 

seus determinantes, incorporando articulação de saberes, abordagens holísticas, 

mobilização de indivíduos e grupos, atuando, muitas vezes, como recurso 

terapêutico e resgatando o direito de ser e sentir-se cidadão.  

Desta forma, produzem novas práticas no serviço de saúde, que expressam 

valores consonantes com  a humanização e com os princípios e diretrizes da PNH.  

É interessante notar que não são publicizadas pela mídia, que sempre prioriza 

noticiar os problemas e dificuldades presentes no cotidiano, reforçando uma imagem 

negativa do sistema público de saúde nos seus vários níveis, sendo assim 

experiências ausentes para a maioria da população que não as conhece de perto. 

Sabemos que a mídia tem exercido uma grande influência no mundo 

contemporâneo em direção às sociedades do conhecimento, da informação, da 

comunicação. Não há como negar o seu potencial papel de espaço de reflexão e 

transformação, reforçando ideologias, fazendo denúncias e formando opiniões.  

 Abordando esta questão, Thompson (1998) refere que a apropriação das 

mensagens da mídia deve ser vista como um processo contínuo e socialmente 

diferenciado, que depende do conteúdo das mensagens recebidas, da elaboração 

discursiva dessas mensagens entre os receptores e os outros, dos atributos sociais 

dos indivíduos que as recebem.  Desse modo, pode estimular formas de ação 
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coletiva, envolvendo ativamente a construção de um mundo social, criando e 

influenciando acontecimentos. 

Godoi (2006), em estudo comparativo feito em 50 jornais brasileiros sobre a 

cobertura da saúde na mídia, mostra que a saúde ainda é preferencialmente tratada 

como a ausência de doenças, que as políticas públicas não ocupam o lugar de 

destaque que poderiam ocupar e que os instrumentos jornalísticos para o 

aprofundamento conceitual do material veiculado ainda são pouco utilizados. Em 

geral, as matérias são estritamente factuais, que aqui quer dizer avançar pouco na 

contextualização ou, quando muito, avançam um pouco mais e trazem uma 

contextualização simplista, lançando mão de uma ou outra fonte e de um ou outro 

dado. Matérias explicativas, com mais fontes, dados estatísticos contextualizando o 

problema e as legislações que trazem o marco legal da questão são mais raras e 

fazem falta para qualificar as pautas da saúde.  

O reconhecimento da saúde como uma política pública não tem sido destaque 

no trabalho jornalístico da mídia brasileira. As histórias individualizadas, alguns 

trabalhos científicos e críticas ao SUS, enfatizando os seus problemas, têm espaço 

cativo nas páginas dos jornais e programas de televisão. Sem negar as dificuldades 

existentes no SUS, que criam obstáculos para uma assistência de qualidade, tanto 

referentes ao financiamento como a organização do modelo de atenção, a mídia 

poderia também noticiar os seus avanços. Sobre os avanços, são discutidos em 

espaços mais direcionados aos técnicos da área ou academia e se reportam a dois 

grandes aspectos: ampliação do acesso e mudanças no modelo de atenção e 

gestão. 

O primeiro aspecto, ampliação do acesso, é constatado principalmente pela 

magnitude do sistema 31, expansão do atendimento básico e odontológico; criação 

das redes de cuidado de urgência através do SAMU; criação de serviços de 

internação domiciliar, do Programa Nacional de Transplantes, do Programa de 

prevenção e cuidado com os portadores do vírus HIV e do Programa Nacional de 

Assistência Farmacêutica, entre outros, que, mesmo com as dificuldades de 

consolidação para ser um sistema nacional de cobertura universal, representa um 

significativo avanço. 

                                                           
31 Produção de serviços mais complexos no de 2007: 11,3 bilhões de internações hospitalares; 211cirurgias cardíacas; 9,9 milhões 
procedimentos de terapia renal substitutiva; 12 mil transplantes de órgãos. 
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Contudo, como aponta Silva (2009), o SUS nos seus 20 anos,é um processo 

ainda em construção, que tem como cobertura exclusiva cerca de 75% da população 

brasileira. Caracterizou-se como um “sistema de pobres”, apesar da sua utilização 

também pelas camadas de maior poder aquisitivo para transplantes, procedimentos 

complexos e medicamentos de alto custo entre outros serviços, em 

complementaridade aos seus planos privados. 

O segundo aspecto, que se refere a mudanças no modelo de atenção e 

gestão, ocorre de forma mais lenta e pontual. Neste cenário destacam-se: os 

movimentos em direção ao fortalecimento da atenção básica; à constituição de 

redes de atenção; às formas de gestão participativa e mudanças no processo de 

trabalho, na perspectiva da promoção à saúde e da clínica ampliada e experiências 

a exemplo destas que apresentamos a seguir. 

São experiências, como já frisamos, pouco conhecidas, apesar de, no âmbito 

da instituição, já haver um reconhecimento sobre suas existências32, sem no entanto 

haver um apoio garantido para  seu  funcionamento. 

Considerando as USF pesquisadas, faremos uma síntese de algumas das 

experiências que estão sendo desenvolvidas, esclarecendo sobre o que tratam, 

quem são seus participantes, como funcionam e suas principais finalidades. 

1 USF Tecla: Roda de conversa 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7 Roda de conversa na USF Tecla 
Fonte do autor 

                                                           
32 Em dezembro de 2007, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal promoveu o I Encontro de Saúde e Artes, visando o compartilhamento de 
experiências desenvolvidas nos diversos serviços de saúde, nas quais a arte foi utilizada como recurso terapêutico, onde foram feitas exposições 
de trabalhos manuais e apresentações culturais. 
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A roda de conversa é um espaço interativo que tem como finalidade promover 

debates educativos abordando temas diversos. Os seus participantes são usuários e 

profissionais de saúde que trazem seus saberes e vivências para a roda, num 

diálogo aberto e participativo. 

 A roda funciona com um mediador, geralmente um profissional de saúde, que 

estimula e coordena as discussões dos temas concatenados de acordo com a 

realidade local, escolhidos sempre na roda anterior. Assim, nos meses em que 

aumentavam os casos de diarreia, foram feitas várias rodas voltadas para este 

assunto e para o desmame precoce; no período de exacerbação do aparecimento 

dos casos de dengue, as conversas giraram em torno da sua profilaxia. Acontecem 

em média mensalmente, e seu tempo de duração varia de 40 a 90 minutos, estando 

na dependência da própria dinâmica da conversação e do tema abordado. 

O diálogo permite a troca de saberes técnico e popular; a explicitação de 

opiniões, críticas e sentimentos sobre o serviço prestado, além de socializar 

informações educativas e organizacionais. 

Em estudo realizado por Felipe, Melo e Vilar (2006), a experiência foi descrita 

como um espaço coletivo de contato entre as equipes da ESF e população, 

contribuindo para intensificar o vínculo e a co-responsabilização. No mesmo estudo 

foi constatado satisfação dos participantes na vivência da prática pela sua relevância 

para o esclarecimento de dúvidas e troca de saberes. 

Os participantes relataram, como pontos positivos: a oportunidade do 

aprendizado e do esclarecimento de dúvidas sobre assuntos que não tinham sido 

abordados no escasso tempo das consultas ou em outro tipo de atendimento; o 

respeito à opinião de todos, o fato de se estar discutindo temas reais do cotidiano.  E 

referiram como obstáculos: falta de um espaço físico adequado para melhor 

acomodação do grupo; o tempo curto das rodas; dificuldades para o entendimento 

quando várias pessoas falavam ao mesmo tempo. 

Na conclusão, o texto afirma que a roda de conversa se aplica como espaço 

coletivo e de contato entre as equipes e os usuários, e como instrumento para o 

desenvolvimento de educação popular em saúde, favorecendo o aprendizado mútuo 

de forma estimulante e inovadora. 
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2 USF Moriana: Peça Teatral Auto do Natal 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 8:Cena do Auto do Natal 

Fonte do autor 
 

Algumas experiências educativas para promoção da saúde utilizam como 

ferramenta o teatro, trabalhando com o lúdico e a cultura, dando oportunidade ao 

grupo que participa diretamente da peça (profissionais de saúde e usuários) a 

vivência teatral e ao grupo da plateia (população em geral) um momento de 

aprendizagem e diversão.  

Nas unidades pesquisadas foram identificadas várias peças teatrais, com o 

intuito de promover reflexões e novos aprendizados, dramatizando situações 

semelhantes à realidade para uma melhor compreensão e sensibilização. 

O espetáculo “Auto de Natal”, da Unidade Moriana, estreou em dezembro de 

2005, tendo como palco o espaço onde ocorrem as reuniões dos grupos da Unidade 

de Saúde. Já foram produzidas três peças nos anos 2005, 2006 e 2007, tendo como 

tema central o nascimento de Jesus, e como temas transversais problemas sociais 

presentes no contexto do bairro. O primeiro trouxe a problemática dos meninos e 

meninas de rua nos espaços da cidade, o segundo abordou a violência contra a 

mulher, e o terceiro a morte de adolescentes por violência. No ano de 2008 foi 

reapresentada a última produção.  
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Em relato da experiência apresentada na III Mostra de Saúde da Família, 

realizada no período 6 a 8 de agosto de 2008, em Brasília-DF, Alcântara et al (2008) 

declararam que, para os sujeitos integrantes do grupo, a satisfação de atuar numa 

peça teatral trouxe melhoria da autoestima, maior socialização, convivência 

intergeracionais, troca de experiências, melhoria do humor, aprendizado e reflexão 

cristã. 

No grupo de participantes, foram encontradas duas situações distintas: 

aqueles que nunca haviam participado como ator de uma peça teatral, e aqueles 

que jamais tinham ido a um teatro. Eram crianças, adolescentes, adultos, idosos, 

moradores de um bairro cujo acesso ao teatro é muito limitado, ou inexistente.   

O relato refere lições aprendidas com a experiência, destacando o fato de 

permitir a essas pessoas, que sobrevivem em condições tão desiguais, o direito a 

ser protagonistas de uma história, num palco tão interessante como o teatro. Revela 

que fazer teatro não é privilégio dos mais abastados, que, com um esforço coletivo, 

utilizando criatividade, sensibilidade e solidariedade, homens e mulheres fizeram do 

seu sonho uma realidade.  E concluindo reforça que a experiência é algo de grande 

valia, que vem dando certo ao longo de três anos, devendo conquistar novos 

parceiros, servindo de modelo na utilização da arte como ferramenta para promoção 

à saúde e construção de um novo paradigma de atenção. 

3 Unidade Leônia: Programa de Educação Sanitária e Ambiental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9 Calçada Amiga do PESA 
Fonte do autor 
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Dados do diagnóstico sociosanitário do bairro e problemas identificados33 

induziram o surgimento do Programa de Educação Sanitária e Ambiental em 2005, 

visando ao desenvolvimento de um trabalho de educação permanente na 

comunidade, para defesa e preservação do meio ambiente. Seus objetivos são: 

estimular mudanças nas práticas da população e dos profissionais de saúde; 

articular a criação de um fórum de defesa do meio ambiente do bairro; e ampliar 

parcerias para aumentar a capacidade de ação e para o seu fortalecimento. 

Além da USF da SMS, o programa envolve várias instituições e entidades 

parceiras: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo; Companhia de 

Serviços Urbanos de Natal; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; além de 

Escolas e Conselho Comunitário do próprio bairro. 

 As ações desenvolvidas se reportam ao diagnóstico e recuperação da 

situação encontrada, divulgação do programa e atividades de natureza educativa: 

mapeamento das áreas de risco ambiental; análise técnica das áreas degradadas e 

de possíveis espaços de arborização; recuperação de áreas afetadas; reuniões para 

divulgação do programa em diversos espaços comunitários; participação e apoio a 

eventos nas escolas (semana do meio ambiente, dia da ecologia, dia da árvore, dia 

da água etc.); curso de multiplicadores em educação ambiental; oficinas de 

educação ambiental para a população; oficinas para crianças e adolescentes com 

materiais reciclados; oficinas de percussão e fotografia; calçada amiga nas ruas, por 

microárea, realizando rodas de conversas para troca de informações e levantamento 

dos problemas ambientais, estimulando a co-responsabilidade na busca de 

soluções. 

 Ainda não existe estudo sobre os resultados deste programa, mas devido  às 

suas características de intersetorialidade, e de envolvimento de agentes sociais 

diversificados da própria comunidade e externos a ela, acredita-se que a experiência 

está contribuindo efetivamente para a defesa do meio ambiente.  

 

 

 

                                                           
33 O bairro faz parte da ZPA 1, considerada importante área de recarga do aquífero subterrâneo; não possui esgotamento sanitário; possui muitas 
dunas que estão sendo degradadas; presença de áreas de lixões; área de inundações e alta morbidade por doenças infecciosas e parasitárias. 
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4 USF Fílide: Grupo de Terapia Comunitária 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto 10 Sessão de Terapia Comunitária – USF Fílide 
Fonte do autor 

 

A terapia comunitária é centrada na reflexão do sofrimento causado por 

situações estressantes, funcionando como um espaço de partilha destes 

sofrimentos, valorizando as histórias de vida e o resgate das identidades. Acontece 

através de reuniões marcadas antecipadamente e conduzidas por um profissional 

capacitado.  

Este processo terapêutico surgiu no Ceará, no ano de 1988, e hoje dispõe de 

30 polos formadores, que no ano de 2008, já havia capacitado 11.500 terapeutas 

comunitários em todo o Brasil. (BARRETO, 2008). 

 Em cada reunião é escolhida uma situação problema, apresentada por uma 

pessoa do grupo como ponto de partida, e o facilitador procura estimular     a partilha 

da experiência, possibilitando a construção de redes sociais de apoio. 

Pode ser considerado mais um dos espaços de escuta, configurando também 

um espaço de atendimento, em nível primário, de problemas/sofrimento no campo 

da saúde mental, sem utilização de medicamentos. 

No caso da Unidade de Saúde Fílide, são duas terapeutas que atuam como 

facilitadoras, uma enfermeira e uma psicóloga, em reuniões que ocorrem 

quinzenalmente, e, conforme suas opiniões, a terapia comunitária amplia a 
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percepção dos problemas e as possibilidades de resolução, a partir de competências 

locais.  

 Os temas mais frequentes, que fazem parte da roda são: conflitos familiares; 

dependências de álcool e drogas; depressão; violência familiar e perdas. As 

narrativas são carregadas de emoções, sendo criado um ambiente de troca de 

experiências entre os pares. Há também a valorização de saberes e práticas 

populares da população local, como, por exemplo a utilização de plantas medicinais.  

5 USF Moriana e Fílide: Grupo de danças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 11 Apresentação do Pastoril do Peixe Boi Encantado da USF Moriana 

Fonte do autor 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 

Foto 12 Apresentação do Carimbo da USF Fílide 
Fonte do autor 
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Foto 13 Apresentação do Bumba-Meu-Boi: USF Fílide 
Fonte do autor 

 
 
 

A dança, como uma das formas de arte expressiva e prazerosa, tem sido 

incluída na agenda das equipes da ESF como recurso terapêutico, de socialização e 

lazer de grupos de usuários das unidades de saúde. 

As experiências aglutinam pessoas de diferentes faixas etárias em um espaço 

coletivo de aprendizagem e vivências de um conjunto de danças folclóricas, 

resgatando a cultura popular. 

Os integrantes na maioria formados por idosos, hipertensos e diabéticos, que 

já fazem parte dos grupos operativos das unidades de saúde, vivenciam um novo 

modo de conviver com o processo saúde/doença, com arte, dançando, bailando, 

redescobrindo seu corpo e tendo uma participação ativa na busca da melhoria da 

sua própria saúde. 

São vários tipos de danças que fazem parte do repertório das Unidades de 

Saúde, e os grupos participam dos ensaios e apresentações geralmente em dias 

festivos, seja no próprio bairro ou em outros locais quando convidados. 

O pastoril, é uma dança autoprofana com coreografia que explora o  lúdico e 

a dramaticidade,  e integra o ciclo das festas natalinas, principalmente nos Estados 

de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas.  

Segundo Gurgel (1999), folclorista potiguar, o pastoril é composto por dois 

cordões, azul e encarnado, que cantam jornadas de saudação ao público, louvação 

ao Messias e exaltação ao próprio Pastoril. Conduzindo os cordões estão a Mestra 
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(cordão encarnado) e a Contramestra (cordão azul), seguidas de pastoras.  O 

cordão do meio é representado por Diana (vestida de azul e encarnado) mediadora 

das pastoras, contando com a participação de outras figuras, como a estrela, a 

florista, o anjo, o pastorzinho e a borboleta e o “velho”, que tem como função fazer 

graça, uma espécie de palhaço de circo, com caracterização e roupa espalhafatosa.   

O pastoril, em tempos outrora, quando não havia radio, televisão, cinema ou 

internet, era um acontecimento aguardado com muita ansiedade, num clima 

emocional e de suspense. A população nos locais onde era apresentada a dança, 

participava ativamente, com inferências, estimulando-o, revitalizando-o, 

alimentando-o na sua função sociocultural. 

Quanto ao bumba-meu-boi, também denominado boi-de-reis ou boi-calemba 

é considerado um folguedo popular tradicional do Brasil. Essa dança tem influências 

portuguesas nas cantigas e no elenco dos personagens. É composto por integrantes 

denominados de Mascarados e Enfeitados, além das figuras dos bichos, 

destacando-se o boi, o bode, a burrinha, o gigante e o jaraguá.  O núcleo central do 

drama é a morte de um boi no final da dança.  A apresentação tem cantos iniciais de 

louvação e saudações, encerrando-se com cantos de despedidas. 

Já o carimbó é uma dança regional muito comum no Estado do Pará, com 

traços culturais lusitanos, negros e índios, conhecida nacionalmente. A sua 

denominação vem do título dado pelos indígenas aos dois tambores de dimensões 

diferentes que servem para o acompanhamento do ritmo. Na língua indígena, 

"Carimbó" - Curi (Pau) e Mbó (Oco ou furado), significa pau que produz som.  

A dança é apresentada em pares, em duas fileiras, com a frente voltada para 

o centro. Quando a música inicia, os pares se formam, girando continuamente em 

torno de si mesmo, ao mesmo tempo formando um grande círculo que gira em 

sentido contrário ao ponteiro do relógio. Nesta parte, observa-se a influência 

indígena, quando os dançarinos fazem alguns movimentos com o corpo curvado 

para frente, sempre puxando com um pé na frente, marcando acentuadamente o 

ritmo vibrante. As mulheres usam saias coloridas, muito franzidas e amplas, 

pulseiras e colares de sementes grandes, com cabelos ornamentados com ramos de 

flores.   
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Em estudo sobre a experiência das danças do Pastoril e do Bumba-Meu-Boi, 

de Alcântara, Macedo e Vilar (2006), é revelada a satisfação dos participantes em 

vivenciá-las, com significados e valores simbólicos diferenciados para cada um, 

sendo bastante evidenciadas a intensificação da sociabilidade e a visão integradora 

da dança relacionada com as condições de saúde e qualidade de vida. 

Algumas destas experiências relatadas foram premiadas em eventos locais e 

nacionais, havendo, portanto um reconhecimento e estímulo das mesmas, na 

perspectiva de representarem avanços nas mudanças do modelo de atenção à 

saúde no SUS34. 

Foram observadas outras experiências, expressando a criatividade das 

equipes da ESF em prol de práticas voltadas para a promoção da saúde e qualidade 

de vida.  

Entre estas, podemos destacar a prática de exercícios físicos através de 

caminhadas e biodança; atividades de lazer, como passeios nas praias, visita a 

locais culturais e idas a cinemas; atividades de artesanatos para confecção de 

produtos variados, com organização de feiras de exposição, entre outras. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Barraca com produtos artesanais na I Mostra de Saúde da Família do Município de Natal 

Fonte do autor 
 

                                                           
34 Roda de Conversa: um diálogo que (re)orienta a práxis na Unidade de Saúde da Família- Premiada na II Mostra Nacional de Saúde da Família, 
realizada em Brasília no ano de 2005. Encantos de um Pastoril: a dança folclórica na promoção da saúde. – Premiada na I Mostra de Saúde do 
Natal, realizada em Natal em 2006; e VII Congresso Nacional da Rede Unida e também ganhadora do II Prêmio Sergio Arouca, sobre a temática 
"Vinte anos da 8ª Conferência Nacional da Saúde -experiências e avanços na consolidação do SUS: mudanças na organização de serviços, na 
formação profissional e na participação social" no VII Congresso da Rede Unida realizado no período de 15 a 18 de julho de 2006 em Curitiba. 
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Foto 15: Passeio de grupo ao ponto turístico Barreira do Inferno 
Fonte do autor 

 

 

Uma outra experiência que vem ocorrendo em uma das Unidades de Saúde, 

que não fez parte da amostra deste estudo, representa um espaço criativo de escuta 

e diálogo, sendo conhecida como Tenda do Conto. 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto16: Tenda do conto  
Fonte do autor 
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Gadelha (2007) relata que a Tenda do Conto é montada durante reuniões dos 

grupos em um galpão na própria Unidade de Saúde. O espaço da tenda tem como 

cenário uma sala de visita com uma cadeira de balanço no centro, destinada ao 

usuário que lá sentando conta algo que queira sobre sua vida. Segundo a autora, a 

tenda tem sido um espaço de interações e reciprocidades: 

 

 
A tenda tem possibilitado, além do compartilhamento de saberes, o 
fortalecimento dos vínculos e a construção de redes de apoio mútuo; 
usuários e profissionais de saúde fazem circular , neste espaço, a amizade, 
o convívio, os afetos, favorecendo a re- significação das experiências e a 
construção de habilidades relacionais transformadoras (GADELHA, 2007,  
p. 97). 

 

 

Outro relato recente sobre a Tenda do Conto divulgado em um grupo virtual 

de conversações intitulado “Fórum de avaliação da PNH no RN: tempo de 

mandacaru florir”, reafirma a experiência como espaço de escuta, acolhimento e 

troca e nos conecta com as palavras de Jorge Luís Borges (2000), quando afirmou 

que não crê que um dia os homens se cansarão de contar ou ouvir histórias: 

 

 
Para fazermos essa tenda funcionar esta semana na área de lazer, já que 
nosso galpão está sendo reformado, não foi nada fácil! Juntamos cadeiras 
de três unidades de saúde, carregamos malas, aparelho de som, garrafas 
de água, mas valeu a pena! Nas fotos, observamos emocionados que os 
garis que estavam na rua pararam para ouvir as histórias. O que sinto a 
cada tenda é algo que não consigo expressar em palavras Digo com toda a 
sinceridade  e lucidez que alguém possa ter que esse projeto só sobrevive 
porque é coletivo; as pessoas que escutamos na tenda têm nos apontado 
outros caminhos, outras trilhas, outros modos de chegar ao humano, de 
afetá-lo e ser por ele afetado; são ensinamentos preciosos; são palavras e 
gestos simples que nos tocam com uma profundidade que nos convida a 
abrir tendas dentro de nós para ouvir a voz do outro e estar atenta ao que 
se passa em cada um. Depoimento de Maria Jacqueline Abrantes Gadelha 
retirado do grupo virtual tecendo-redes-pnh@googlesgroups.com, no dia 
10/06/2009. 

  

 

Este grupo virtual tem se revelado como mais um espaço de discussões, 

registrado na rede humanizaSUS, que vem ampliando  a rede de conversações 
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entre pessoas com o interesse comum de construir o SUS que dá certo, em especial 

no Estado do Rio Grande do Norte, utilizando como principal eixo norteador a PNH 

do MS. Desta forma, potencializa a inclusão de diversos sujeitos em uma roda virtual 

que proporciona a grupalidade e as trocas coletivas na defesa do SUS do RN. 

A maior parte das experiências em curso, representa iniciativas em prol da 

promoção da saúde, consideradas como componentes dos projetos terapêuticos, 

tanto no enfoque individual como coletivo, atuando como recurso complementar, 

uma vez que, a maioria dos participantes são portadores de patologias crônicas, 

como hipertensão e diabetes ou são idosos com problemas decorrentes da faixa 

etária.  

Podemos constatar que todas elas têm uma forte articulação com a política de 

humanização, porque buscam construir relações mais humanas e horizontais, 

estimulando a participação e o protagonismo dos sujeitos para melhoria da sua 

saúde e da coletividade. E também fortalecem o vínculo e a solidariedade entre os 

pares, favorecendo uma maior aproximação entre os participantes, criando um 

espaço de diálogo entre saberes (ecologia dos saberes) e  mais um espaço de 

circulação de bens simbólicos. 

 Retomando os estudos de Mauss (2003), sobre o dom que valoriza os bens 

simbólicos, é revelado que todos os eventos possuem uma significação simbólica 

para a vida social. Neste sentido, a prática social não pode ser compreendida 

somente através da circulação dos bens materiais vinculados aos valores 

utilitaristas, mas também vinculada aos bens simbólicos representados pelos gestos, 

falas, rituais e danças. 

Na sua tese sobre fato social total, ampliada dos estudos anteriores de 

Durkheim sobre a noção de fato social, é enfatizada o valor da relação na 

constituição da sociedade e o dom é reconhecido como base de uma ciência moral e 

humanista.  

 E as contribuições dos estudos mais recentes sobre o dom, principalmente 

de autores que compõem o Movimento Antitutlitarista nas Ciências Sociais 

(M.A.U.S.S.), reforçam esta tese, revelando uma compreensão do dom ligada ao 

vínculo, ao relacional, destacando assim um caráter interacionista do dom, como 

podemos perceber nas afirmações de Martins (2008, p.15): “a teoria do dom é 
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eminentemente relacional, não se fixando, por conseguinte, nem na estrutura nem 

na agência, mas no ciclo incessante de prestações e contraprestações de bens 

materiais e simbólicos”. 

Continuando, ainda diz: “a circulação dos bens simbólicos instituem vínculos 

de alianças que estão na base da produção das identidades, dos lugares e das 

estruturas!” (MARTINS, 2008, p.15). 

 Estas leituras reiteram que em todas as experiências relatadas, a dádiva se 

faz presente no exercício das relações e laços efetuados, fortalecendo o vínculo e a 

reciprocidade entre os agentes participantes. 

 E como são experiências pouco conhecidas35 e pontuais, pois não existem 

em todas as unidades de saúde, e onde existem, têm um envolvimento limitado de 

usuários quando comparado às demandas das equipes, podendo ser consideradas 

de pouca visibilidade. Nas palavras de Santos (2007, p.23): 

 

 
o mais preocupante no mundo de hoje é que tanta experiência fique 
desperdiçada, porque ocorrem em lugares remotos. Experiências muito 
locais, não muito conhecidas, nem legitimadas pelas ciências hegemônicas, 
são hostilizadas pelos meios de comunicação, e por isso têm permanecido 
invisíveis.  

 

 

Com esta preocupação, Boaventura dos Santos instiga a necessidade da 

abertura dos olhos para alternativas novas que a princípio são inexistentes ou 

desacreditadas; entretanto, às vezes estão próximas, porém distantes. E a proposta 

da sociologia das ausências busca exatamente colocar lentes para visualizá-las 

superando as monoculturas galgando ecologias. Assim sendo, a sociologia das 

ausências e das emergências devem assentar-se segundo Santos (2008), em 

procedimentos epistemológicos que credibilizem a busca de alternativas em 

condições de elevada incerteza. E nesta perspectiva propõe o distanciamento das 

teorias e disciplinas construídas pelo pensamento científico e a razão indolente, pelo 

fato de terem estes contribuído para a discrepância entre perguntas fortes e 

respostas fracas que caracterizam o mundo contemporâneo. 

                                                           
35 Apesar de já existir um movimento para divulgação das mesmas em relatos e apresentações em eventos variados, são experiências mais 
vinculadas às iniciativas de profissionais que não se caracterizam ainda como “institucionais”. 
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Sobre a discrepância mencionada, acrescenta que esta se traduz nas 

incertezas das quais destaca como principais: a incapacidade de captar a 

inesgotável diversidade da experiência humana e o temor que com isso se 

desperdice experiências que poderiam ser de grande valor na resolução de alguns 

problemas do cotidiano; e a incerteza da aspiração de um mundo melhor, mais justo 

e humano, sem que se disponha de uma teoria da história que indique que seja 

possível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As considerações aqui apresentadas, articulam alguns argumentos 

conclusivos com os objetivos da pesquisa e apontam desafios a serem enfrentados.  

As reflexões sobre os marcos teóricos e organizativos, que norteiam a PNH, 

evidenciam que o surgimento da política de humanização ocorre para efetuar 

mudanças na perspectiva da consolidação de um SUS inclusivo, acolhedor, 

resolutivo e democrático. Apresentam concepções ampliadas sobre a humanização, 

incorporando dimensões variadas: organizativa, relacionada aos modos de fazer e 

organizar serviços de saúde; gerencial, que se refere à forma de gestão e condução 

do trabalho desenvolvido; e relacional, que diz respeito às relações estabelecidas 

entre os sujeitos partícipes do processo de trabalho em saúde (usuários, 

trabalhadores e gestores). 

As referidas concepções se associam ao reconhecimento da saúde, como 

direito de cidadania, e à necessidade da produção de novos territórios existenciais e 

organizacionais, valorizando os sujeitos e coletivos, assim como as oportunidades 

de interações, reciprocidades, trocas e criações. E neste sentido, são permeadas 

pelo paradigma do dom ou da dádiva que explica os fundamentos da solidariedade e 

do vínculo social. 

Pela sua trajetória, constata-se que é uma política que não surgiu 

repentinamente, mas se fundamenta em acúmulos produzidos ao longo do tempo, 

de forma entrelaçada com política de saúde como um todo, sofrendo também as 

influências do contexto social e político da globalização e neoliberalismo. 

Na verdade, seus pressupostos que são também do SUS, buscam mudanças 

na estrutura de poder, no aparato institucional, no acesso e nas práticas de saúde 

(Lobato, 2009) e se contrapõem aos preceitos neoliberais, fortalecendo a esfera 

pública, o que já representa um primeiro grande desafio. 

Os seus ecos na política de saúde do município de Natal-RN mostraram 

desafinos, uma vez que o discurso dos documentos institucionais, fundamentados 

nos preceitos conceituais e políticos, são dissonantes da prática real. 
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A atuação do Comitê Municipal de Humanização, como espaço que se 

propunha a contribuir para transversalizar a política no âmbito do nível central da 

Secretaria de Saúde e de toda a rede de serviços, foi restrita e não conseguiu obter 

êxito nas suas proposições até o momento da realização da pesquisa. 

 E diante da sua limitada atuação surgiu recentemente (junho/2009), uma 

proposta da criação de um Núcleo Articulador da PNH no município, com base em 

uma avaliação de que  o formato de Comitê precisaria ser ampliado, com a 

participação de profissionais dos diferentes espaços institucionais  na construção e 

fortalecimento da PNH, já que o Comitê estava esvaziado, com pouca participação 

das pessoas nas reuniões. A ideia é que o Núcleo se constitua por um grupo com 

responsabilidades de comunicação, articulação e apoio matricial na tentativa de 

contribuir para capilarização da política em toda rede de serviços. No entanto, este 

Núcleo tem semelhanças com Comitê, em relação aos objetivos.  

O formato organizativo do Comitê, como estratégia para provocar mudanças, 

reproduziu uma prática verticalizada, mais restrita ao nível central da SMS, mesmo 

com representação distrital, sem uma penetração efetiva no nível local. Na verdade, 

envolveu setores e pessoas específicas em discussões e reflexões críticas não 

propositivas, desta forma não conseguindo o envolvimento mais ampliado de 

agentes. A análise leva à constatação de que a estrutura do Comitê não contribuiu 

para a política sair do discurso e se tornar um exercício concreto nos espaços da 

instituição. 

Os limites foram decorrentes de vários fatores, destacando-se: o fato de o 

Comitê não ter assumido um espaço de decisão dentro da instituição; os 

participantes terem tido um envolvimento pontual sem repercussões significativas; 

as fragilidades do apoio dentro da própria gestão. 

Por outro lado, também induz a um questionamento, se dentro de uma política 

que se propõe a ser transversal, um Comitê formado por grupos setorizados é uma 

estrutura pertinente para provocar mudanças.  

 Em relação ao nível local, mais especificamente na ESF, utilizando o 

processo de trabalho como eixo central de análise, considera-se ser este o espaço 

onde se produz os saberes e práticas, onde acontecem as relações entre os 

sujeitos, sendo, observadas e vocalizadas as condições vivenciadas. 
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As evidências cartografadas, tendo como referências categorias relacionadas 

a diretrizes/dispositivos da política de humanização, apontaram que as práticas 

ainda ocorrem em condições desumanizadoras,  comprometendo a qualidade da 

atenção prestada. 

  Estas condições revelaram deficiências da ambiência interferindo nas ações 

desenvolvidas e no acolhimento dos usuários; uma relação desproporcional entre 

equipe e o número de famílias gerando um trabalho intenso36 e também limitações 

no acesso; uma demanda reprimida comprometendo o acesso nos outros níveis de 

atenção; uma forma de gestão que começa a abrir espaço para discussões coletivas 

no processo de trabalho, mas não consegue ainda instituir a participação nas 

decisões tomadas para se caracterizar como uma gestão efetivamente participativa. 

Apesar de as análises terem identificado tantos percalços no cenário para que 

o mesmo pudesse ser considerado humanizado, também mostraram a existência de 

um movimento de mudanças no processo de trabalho, que vêm fortalecendo o 

vínculo e ampliando ações desenvolvidas, incorporando novos sentidos em direção 

à diversidade, à integralidade e à solidariedade. 

O mapa desenhado na pesquisa delineou uma realidade sinalizada por 

intenções explicitadas em uma agenda política, por situações concretas marcadas 

por dificuldades de diversas naturezas, observadas no trabalho desenvolvido e 

expressadas nas palavras dos agentes, além de pistas latentes em algumas 

experiências locais exitosas, que demandam ainda muitos desafios a serem 

enfrentados para consolidação das mudanças pela PNH. 

Dentre estes desafios, além das questões de ordem estrutural do sistema de 

saúde como um todo que vêm afetando as condições de trabalho e a oferta dos 

serviços que precisam ser resolvidas, destacamos quatro grandes desafios:  

1. A internalização de um referencial fundamentado na ecologia dos 

saberes; 

2. A instituição de subjetividades rebeldes; 

3. A instituição de uma democracia de alta intensidade; 

                                                           
36 Rosso (2008), discutindo sobre o mundo do trabalho atual, desconstrói as teses que apontam o fim da centralidade do trabalho no capitalismo 
contemporâneo, concordando com Antunes (2006), e aponta a intensificação do trabalho humano como um fenômeno geral e comum em grande 
parte dos ramos e setores. Acrescenta que seria inusitado conceber que está em curso a conformação de um perfil próprio de problemas de 
saúde, decorrentes das exigências cada vez maiores sobre a classe trabalhadora. Foram inúmeras as referências dos profissionais que 
trabalham na ESF sobre a intensificação do trabalho, em consequência da grande demanda e do acréscimo de ações. 
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4.  A capilarização da política nos espaços institucionais e a ampliação 

das experiências positivas. 

 Para análise destes desafios, que estão muito inter-relacionados, retomamos 

as ideias de Boaventura de Sousa Santos.  Nos seus estudos e publicações na linha 

da renovação das teorias críticas e da reinvenção da emancipação social, ele vem 

travando um debate profundo e propositivo com ideias que credibilizam a 

emancipação a partir da criação, da reinvenção e da valorização de experiências 

locais não hegemônicas, no entanto bem- sucedidas.  

É um debate que inclui argumentos epistemológicos, conceituais e políticos, 

que defende a necessidade de continuar com a ideia de mudanças em prol de uma 

sociedade melhor e mais justa, mesmo diante das crises das utopias e das 

discrepâncias entre as experiências e as expectativas.  São experiências a exemplo 

dos serviços de saúde, muitas vezes ruins, desiguais, desumanas, e expectativas 

por um sistema mais justo e coerente com os princípios do SUS e da PNH. 

Como vimos, suas reflexões fundamentam-se na crítica da racionalidade 

hegemônica, suas condições objetivas e suas formas de manifestação criadoras de 

ausências, propondo a sociologia das ausências como alternativa de visualizar 

experiências relevantes,  incorporando, neste sentido, as ecologias. 

O desafio da internalização de um referencial fundado na ecologia dos 

saberes não desqualifica o saber científico moderno, mas critica seriamente pela 

fragmentação, especialização excessiva, e pressuposto de considerá-lo como única 

verdade. Assim, aposta na  articulação entre estes saberes e na integração com as 

práticas; na agregação de outros saberes e práticas e na superação de um 

conhecimento de regulação para um conhecimento de emancipação. 

Acreditando na ecologia de saberes como alternativa para dialogar com 

outros referenciais que também explicam, justificam e acrescentam outras 

formulações ao pensamento hegemônico, Santos (2007,p.68) adverte: 

 

 
eu acredito que a ecologia de saberes que lhes proponho vai ter muitas 
possibilidades de enfrentar problemas, sobretudo para ultrapassar algumas 
tradições funestas e nefastas na teoria e prática crítica da modernidade.  
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A construção de um novo sentido do que seja humanização não deve ser 

restrita à premissa de que o humano é “bom”, mas internalizar em todos os agentes 

outro referencial mais amplo que ajude a compreensão sobre o que produz práticas 

desumanizadoras e o que deve ser feito para transformá-las. 

O exercício de uma clínica ampliada pressupõe sobretudo novos saberes e 

novas práticas, os quais dependem fundamentalmente de processos formativos e de 

educação permanente, que incorporem conhecimentos e ações integralizadoras, 

rompendo com a fragmentação, na perspectiva das recomposições destes saberes e 

práticas.  

Fazendo uma metáfora com um tecido esgarçado, poderíamos dizer que 

representaria o cerzir, recompondo/regenerando o conhecimento, dando a este um 

formato mais completo e articulado. Sobre a arte de cerzir, a poetisa Vasconcelos 

(2009, p.14) nos diz:  

 

 
[...] é como se cada fio fosse novamente unido, para dar a ilusão de que 
jamais fora partido. O tecido cerzido, embora carregue consigo sua história 
de esgarçadura, voltou a ser trançado, tecido. Cerzir não é apenas 
costurar, mas recompor, regenerar.   

 

 

O segundo desafio, desenvolvimento de subjetividades rebeldes, segundo 

Santos (2007), busca intensificar a vontade de fazer algo para mudança, se 

contrapondo às subjetividades conformistas que mantêm permanentemente o status 

quo. 

Santos (2007) ainda esclarece que todos os conhecimentos têm dois 

elementos: o logos e o mythos. Explicando a importância do segundo elemento, o 

mythos, diz que este é constituído pela emoção e pela fé, sendo portanto 

responsável pelos movimentos a favor de mudanças. Assim, a dimensão emocional 

do conhecimento, a partir da consciência dos obstáculos, é quem de fato  gera a 

vontade de ultrapassá-los. 

O protagonismo dos sujeitos e coletivos, enquanto princípio da política de 

humanização, que requer como já mencionamos a inclusão de todos os agentes 

partícipes do trabalho em saúde, nos processos de discussão e decisão, possibilita 
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condições para o exercício de subjetividades rebeldes, recuperando valores 

sociais/éticos e políticos, criando contextos favoráveis a mudanças. 

Então, para a criação de subjetividades rebeldes é imprescindível o exercício 

do protagonismo, o que depende das condições que podem favorecer tal exercício, 

nas quais a democracia de alta intensidade se apresenta como condição essencial. 

   Ainda considerando o pensamento de Santos (2007) vivemos em 

sociedades de democracia de baixa intensidade, havendo assim a necessidade de 

caminhar para uma democracia de alta intensidade, e, para tal propõe a reinvenção 

e a reconstrução de algumas formas de demodiversidade. 

 Hoje existe um contexto democrático no Brasil, e a política de saúde criou um 

aparato legal incluindo um conjunto de mecanismos para possibilitar o exercício da 

democracia através da participação dos cidadãos.  

Em 2009, decorridos 21 anos do SUS, que estabeleceu a participação social 

como uma das suas diretrizes, existem 5.559 Conselhos Municipais de Saúde, 27 

Conselhos Estaduais de Saúde e um Conselho Nacional de Saúde que congregam 

um quantitativo expressivo de participantes.  Os conselhos municipais, por exemplo, 

reúnem 72.184 conselheiros, dos quais 36.638 representam o segmento dos 

usuários. (ESCOREL ; MOREIRA, 2009). 

Segundo Côrtes (2009), dentre as áreas de política pública, a de saúde foi a 

que mais precoce e intensamente incorporou mecanismos de democratização. 

 Acrescentamos que incorporou uma demodiversidade, utilizando o termo de 

Santos (2007), não só pelas informações acima descritas, mas também por outras 

iniciativas, em curso, de gestão participativa de âmbito regional e local. 

 Entretanto, sabemos que a intensificação da democracia depende não 

apenas da instalação de instituições democráticas, mas principalmente da prática 

cotidiana dos atores sociais e suas relações. 

Martins (2008) analisando os limites da democracia participativa, ressalta que 

as motivações da participação política dependem de diversas determinações já 

discutidas por outros autores, como por exemplo : as relacionadas ao contexto social 

e político expressadas pelos impactos da globalização nos sistemas de poder e 

regional; as relacionadas a capacidade de forças conservadoras de resistir às 
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pressões democratizantes; e as relacionadas as possibilidades dos movimentos 

sociais e culturais refazerem as correlações de força. Entretanto, nos chama 

atenção para os laços sociais, que se formam na base da vida social como alicerces 

de todas as tentativas de legimitação das mudanças institucionais e sociológicas 

mais amplas. E a partir desta análise, reconhecendo os limites e desafios da 

democracia participativa, afirma que sua superação exige o aprofundamento das 

determinações simbólicas, morais e culturais presentes no plano microssocial e 

intersubjetivo. 

 Como podemos ver, esta reflexão ressalta a importância das significações 

simbólicas presentes no interior das praticas sociais e dos fundamentos subjetivos 

da vida cotidiana, e como o próprio autor reconhece, estes são muitas vezes 

negligenciados.  

Analisando o lugar do sujeito na expansão da esfera pública com a 

transformação das estruturas políticas e sociais, Fleury (2009) indica a existência de 

um triplo movimento para a consolidação de uma democracia que chama de radical: 

de constitucionalização, de institucionalização e de subjetivação. 

O movimento de constitucionalização diz respeito às normas procedimentais e 

legais que asseguram o reconhecimento social dos novos sujeitos na esfera pública. 

Esse reconhecimento implica nos direitos de cidadania e na existência de 

mecanismos e políticas que assegurem a inserção dos cidadãos.  

O movimento de institucionalização se refere aos processos de transformação 

das estruturas e dinâmicas institucionais nas quais se plasmam as novas relações 

de poder. 

 E o movimento de subjetivação está relacionado à constituição de sujeitos 

políticos, implicando na constituição de identidades individuais e de grupo que 

rompem com as relações de subordinação, pondo em causa as estruturas de 

dominação. E continuando, reforça que se trata do resgate da palavra, do discurso 

nos moldes discutidos por Hannah Arendt, já abordados na seção 4 deste trabalho, 

do lugar do sujeito na teia de relações sociais. 
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A sua análise mostra que os caminhos em prol de uma democracia de alta 

intensidade se movem em terrenos distintos, porém relacionados e complexos por 

envolverem questões da esfera pública e privada. 

 Guimarães (2008), em uma investigação sobre o potencial democrático 

descentralizado e participativo da deliberação pública em vários estados brasileiros, 

pós-Constituição de 1988, analisando conselhos participativos em várias áreas, 

incluindo a de saúde, constata que nestes espaços a construção da democracia se 

dá de forma contraditória e fragmentada. Nas suas conclusões, afirma que os limites 

e as possibilidades, para que se tornem espaços onde haja realmente um 

compartilhamento de decisões, passam pelas relações que se entrecruzam entre 

novas e antigas formas de fazer política. 

De fato, a gestão participativa proposta pelo SUS e pela PNH caminha na luta 

para mudanças na cultura política local, na busca de um diálogo horizontal e de uma 

nova forma de se fazer política, o que não tem sido fácil. 

Podemos dizer que já existe um projeto que criou condições constitucionais e 

institucionais para o avanço do processo democrático na perspectiva de uma gestão 

participativa, entretanto, a subjetivação desse processo continua a ser um grande 

desafio, dependente principalmente da instituição de uma cultura democrática e de 

subjetividades rebeldes. 

A capilarização da política nos espaços institucionais é outro desafio a ser 

enfrentado, e tem uma forte relação de dependência dos desafios anteriores. São 

vários os caminhos que podem ser trilhados para a penetração da política nos 

microespaços, destacando-se a formação de redes interativas, produtoras de 

movimentos de socialização de informações e trocas. A proposição das redes com 

esta natureza, atesta a necessidade da formação de novos sujeitos que atuem como 

protagonistas reais na efetivação da política. 

Não pretendemos fazer uma discussão sobre o fenômeno de rede, mas 

reconhecê-la como nova forma de organização social, que apresenta características 

diferenciadas em relação ao tamanho, densidade, composição, funções, 

conformando tipos diversificados com objetivos variados, mostrando-se, contudo, 

como forte instrumento de criação de espaços proativos e interativos. 

Reforçando este pensamento, Fleury e Ouverney (2007,p.35) afirmam: 
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as redes de políticas são uma tentativa de criar novas formas de 
coordenação capazes de atender necessidades... constituindo-se , pois, 
num instrumento fundamental para políticas sociais em contextos 
democráticos, permitindo a construção de novas formas de coletivização, 
socialização, organização solidária e coordenação social. 

 

 

Vale salientar que a proposta de construção de redes já se faz presente no 

SUS, visando ao fortalecimento dos processos de cooperação, democratização e 

pactuação entre os municípios, estados e federação, com a criação das redes 

regionalizadas de atenção à saúde.  

Ademais os documentos da PNH registram a importância do fomento de 

redes cooperativas e solidárias nas diversas instâncias do SUS, considerando-as 

como ferramentas que podem contribuir para mudanças no processo de trabalho, 

existindo inclusive uma rede social criada pela própria PNH – Rede  HumanizaSUS. 

Esta é uma rede constituída por pessoas interessadas e/ou já envolvidas em 

processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS.37 Tem como objetivo a 

criação de um espaço de encontro, de conversa, de troca, de colaboração e de 

aprendizado, possibilitando a livre expressão e participação de qualquer interessado. 

Seu site notifica que esta representa uma arena aberta pela PNH para ampliar 

o diálogo em torno de seus princípios, diretrizes e dispositivos, apostando, assim, na 

inteligência coletiva e na constituição de coletivos. 

A ampliação das experiências positivas, que também têm uma interface com 

o desafio da capilarização, supõe o reconhecimento destas experiências como 

possibilidades emergentes a serem estimuladas e disseminadas. 

A sociologia das emergências e o trabalho de tradução, propostos por Santos 

(2007), sugerem a identificação de experiências latentes, que existem no presente e 

se tornam visíveis através da sociologia das ausências, como possibilidades 

emergentes a serem apoiadas e ampliadas. 

Com efeito, o referido autor ressalta que a sociologia das emergências faz 

uma ampliação simbólica de uma experiência, buscando a sua credibilidade e 

                                                           
37 No mês de julho/2009 conta com 3.733 participantes. Registro do site acessado em 20/07/2009.  
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ampliando assim as possibilidades de ver sinais e pistas de mudanças em relação 

ao futuro. O exemplo das que foram relatadas nesta pesquisa, essas nasceram e se 

mantêm na dependência dos profissionais envolvidos, sem na verdade assumirem 

um caráter institucional, por esta razão são frágeis em relação à sua continuidade e 

têm baixa  visibilidade. 

E o procedimento de tradução complementa esta visão, permitindo a criação 

da inteligibilidade para compreensão dos novos sentidos, das diferentes linguagens 

perpassadas pelas experiências, reafirmando seus potenciais e abrindo outros 

diálogos numa perspectiva de mudança emancipatória. 

Amartya Sen (2009) no prefácio de um livro que discute como cidadãos ativos 

e Estados efetivos podem mudar o mundo, destaca que iniciativas bem sucedidas, 

mesmo com campo de ação reduzido, ajudam a fazer frente ao pessimismo 

generalizado presente nas análises contextuais mais atuais, diante da possibilidade 

da produção de mudanças necessárias. E neste sentido, acrescenta: “uma crença 

exagerada na fragilidade dos esforços públicos, seja do Estado ou de cidadão 

ativos, gera um clima de cinismo e oferece justificativas confortáveis para a omissão 

e a indiferença. Mesmo quando as privações e sofrimentos generalizados são bem 

reconhecidos” (SEN,2009,p.XXVII). 

Podemos dizer que algumas das experiências, em curso na ESF, 

representam focos de iniciativas que recriam alternativas dos modelos dominantes, 

em uma situação ainda emergente, entretanto indicativa de um futuro não abstrato, 

porém incerto, mas dependente de uma construção que envolve os sujeitos nas 

suas dimensões: individual e coletiva. 

Todos estes desafios apresentados nos fazem refletir sobre a importância da 

educação, seja nos processos de formação profissional ou de educação permanente 

dos profissionais que já estão inseridos no trabalho, para seus enfrentamento na 

tentativa de busca de soluções. 

Reconhecendo esta questão, Moraes (2008) ressalta que apesar da 

educação não dar conta sozinha de resolver os problemas e enfrentar os desafios 

presentes no contexto do século XXI, decorrentes das bases epistemológicas 

hegemônicas, contribui fortemente para a superação da visão fragmentada da 
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realidade, do conhecimento e da vida, e também para superação das práticas 

consequentes desta visão. 

Neste sentido, escreve: 

 

 
Cabe, então, à educação ativar processos e criar situações para que os 
fenômenos do dia-a-dia entrem na esfera do conhecido, para que o 
aprendiz consiga melhor refletir para poder transformar positivamente a sua 
realidade. A melhoria do mundo depende das conexões entre o mundo 
interior e o mundo exterior, das conexões entre o local e o global, entre o 
individual e o coletivo. (Moraes,2008 p. 325). 

 

 

Por conseguinte, implica no reconhecimento do papel da educação como 

ativadora de processos de mudanças a partir da atuação dos sujeitos. 

Examinamos a PNH na ESF, trazendo visões e vivências, à luz de um 

referencial, que nos faz acreditar no sujeito como agente da história; identificar 

pistas, mesmo diante das dificuldades; reconhecer avanços, mesmo diante dos 

limites, reacender utopias em direção a mudanças, apesar de contextos não 

favoráveis.  
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APÊNDICE A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
TÍTULO DO PROJETO: A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA: VISÕES E VIVÊNCIAS 
PESQUISADOR RESPONSÀVEL- Rosana Lúcia Alves de Vilar 
Comitê de Ética em Pesquisa (Cep-Ufrn), Praça do Campus, Campus Universitário, CP 
1666, Natal, 59078-970, Brasil, e-mail Cepufrn@Reitoria.Ufrn.Br: Telefone: +55-84-3215-
3135, Página na Internet: Www.Etica.Ufrn.Br - Prot. Nº. 074/06-CEP-UFRN.  
DEMAIS PESQUISADORES: José Willington Germano; Samia Valéria 0sório Dutra; José. 
 
Cara (o) participante: 
 
 Vimos, por meio deste documento, solicitar sua colaboração nesta pesquisa, que tem 
como propósito investigar como se reflete no trabalho o discurso institucional sobre a política 
de humanização, e como objetivos analisar a organização do processo de trabalho na 
Estratégia Saúde da Família, tendo como referência as diretrizes e dispositivos da política 
de humanização; compreender as percepções dos sujeitos (profissionais de saúde, gestores 
e usuários) sobre a humanização no processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família e 
identificar as principais dificuldades e desafios para mudanças no processo de trabalho na 
perspectiva da humanização.  
          Sua participação será voluntária e poderá sair da pesquisa, se assim julgar 
necessário, utilizando todos os princípios que regem a Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde nº. 196/1996 (BRASIL, 2000). Esclarecemos que não receberá pagamento para fazer 
parte deste estudo, mas poderá ser ressarcido por qualquer custo decorrente desta 
participação. O risco de participação no estudo é mínimo, no entanto, será disponibilizada 
indenização, caso haja dano comprovado decorrente da sua participação. 
               Todas as informações obtidas através das entrevistas são confidenciais e serão 
apenas usadas com o propósito científico, sem divulgar o nome do participante, e caso 
considere alguma pergunta constrangedora, tem o direito de se recusar a responder, sem 
nenhuma penalidade. 
 Os benefícios deste estudo ocorrerão a médio e longo prazo, visto que esperamos 
que os resultados desta pesquisa possam contribuir para o avanço da política de 
humanização melhorando a qualidade do serviço de saúde para trabalhadores e usuários. 
 Informamos, ainda, que os resultados do estudo serão divulgados em meios 
científicos preservando-se, porém, o sigilo e o anonimato dos questionados. 
             Sendo assim, a assinatura deste termo de consentimento livre e esclarecido 
formaliza sua autorização para o desenvolvimento de todos os passos anteriormente 
apresentados. 
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APÊNDICE B 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 
 

 
 Eu, _______________________________________________, após ter lido e 
compreendido as informações acima descritas e ter sido informada dos objetivos do estudo, 
concordo em participar da pesquisa.  
 Declaro que considero preservada minha participação como voluntária (o) nesta 
pesquisa, sem coerção pessoal ou institucional. 

Estou ciente, portanto, de que sou livre para recusar respostas a determinadas 
perguntas, durante os questionamentos, para retirar meu consentimento e terminar minha 
participação a qualquer tempo, bem como terei a oportunidade para perguntar sobre 
qualquer questão que desejar, e que todas elas deverão ser respondidas pelos 
pesquisadores a meu contento. 

Autorizo o uso dos dados obtidos, como também à publicação do referido trabalho 
escrito. Concedo, também, o direito de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em 
jornais e/ou revistas científicas, desde que mantenham o sigilo sobre minha identidade, 
podendo usar pseudônimos. Estou ciente que nada tenho a exigir a título de ressarcimento 
ou indenização pela minha participação na pesquisa e que os riscos decorrentes da minha 
participação são mínimos. 

Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através do 
preenchimento do instrumento previamente apresentado. 

 
 

______________________________________ 
Entrevistado 

__________________________________ 
Pesquisadora 

 
Natal, ___ de ______________ de 2008. 
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APÊNDICE C 

 
 

Declaração de anuência 
 

Considerando a necessidade de estudos e pesquisas que possam contribuir 

com subsídios para melhoria dos serviços de saúde ofertados à população, e ciente 

do propósito desta pesquisa intitulada “A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO E A 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: VISÕES E VIVÊNCIAS”, bem como dos seus 

objetivos e da metodologia a ser utilizada, sob a responsabilidade da doutoranda da 

Universidade Federal o Rio Grande do Norte- Rosana Lúcia Alves de Vilar, 

autorizamos a coleta de dados na Rede Municipal de Serviços de Saúde. 
Autorizamos também a menção do nome desta instituição estudada na 

divulgação do relatório técnico científico, e pela importância da sua divulgação, 

requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 
 
 
 

Natal, 21 de junho de 2007. 
 
 
 

________________________________________________ 
Secretária Municipal de Saúde de Natal 
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APÊNDICE D 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
CURSO DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 
CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br 

 
A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: VISÕES E VIVÊNCIAS 

Formulário de entrevista destinado ao usuário: 
 
Data: ___/___/___   
Pesquisador:______________________________________ 
UBS/USF:______________________________________________    
Número do formulário:_______ 
Número do cadastro na família na USF: _____________________________ 
 
PARTE I – Perfil do Informante 

1. Idade: ______anos.       2. Sexo: 01. (   )Feminino 
    02. (   )Masculino 

3. Posição do informante/usuário na família: 
01. (  ) Pai 
02. (  ) Mãe 
03. (  ) Filho 
04. (  ) Avó 
05. (  ) Avô 
06. (  ) outro. especificar:    

4. Escolaridade: 
01. (  ) analfabeto     05. (  ) médio incompleto 
02. (  ) sabe ler e escrever    06. (  ) médio completo 
03. (  ) fundamental incompleto     07. (  ) superior incompleto 
04. (  ) fundamental completo      08. (  ) superior completo 

5. Qual o seu trabalho (ocupação)? 
6. Número total de pessoas na família: . Distribuição por grupo: 

1. Grupo/nº     2. Destas quais as que utilizam a USF 
01. Crianças / adolescentes ___ ___  01. crianças / adolescentes ___ ___ 
02. Adultos  ___ ___    02. Adultos  ___ ___ 
03. Idosos ___ ___     03. Idosos ___ ___ 

7. Renda familiar: 
01. (  ) menos de 1 salário mínimo 
02. (  ) 1 salário mínimo   
03. (  ) 2 salários mínimos 
04. (  ) 3 salários mínimos 
05. (  ) mais de 3 salários mínimos 

 
PARTE II – Processo de Trabalho / Atendimento 
8. Que tipo de atendimento utilizou na Unidade de Saúde: 

Assinale com “X” quantas opções forem necessárias 
01. (  ) consulta médica 
02. (  ) consulta de enfermagem 
03. (  ) consulta odontológica  
04. (  ) pré- natal –consulta médica 
05  (  ) pré-natal - consulta de enfermagem 
05. (  ) prevenção de câncer cérvico – uterino 
06. (  ) planejamento familiar 
07. (  ) CD-- consulta de enfermagem 
08. (  ) CD-- consulta médica 
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09- (  ) Reunião hiperdia 
09. (  ) vacinação 
09. (  ) curativo 
10. (  ) nebulização 
11. (  ) injeção 

12. (  ) outro, especificar 
 
9. Como conseguiu o atendimento citado anteriormente? 
10. Como foi recebido/ acolhido na unidade? 

01(  ) Bem recebido  02(  ) Mal recebido      
Qual profissional o recebeu? 
Justifique: 

 
11. Que profissionais o atenderam na unidade? 12. Como foi tratado pela equipe? 

01(  ) Médico      (  )Bem  (  )Mal. Por quê? 
02(  ) Enfermeiro      (  )Bem  (  )Mal. Por quê? 
03(  ) Dentista      (  )Bem  (  )Mal. Por quê? 
04(  )Auxiliar de Enfermagem     (  )Bem  (  )Mal. Por quê? 
05(  )ACD – Auxiliar de Consultório Dentário  (  )Bem  (  )Mal. Por quê? 
06(  )ACS – Agente Comunitário de Saúde  (  )Bem  (  )Mal. Por quê? 
07 (   ) –Outros:____________________  
Profissional:    Justificativa: 

 
13. Sua necessidade/problema foi resolvido? 
01(  )Sim 02(  ) Não. 
Se não, por que? 

14. Quais principais os problemas que você enfrenta para conseguir o atendimento na Unidade? 
Quando você é atendido existem outra dificuldades? 

01(  )Sim 02(  )Não. Se sim quais? Assinale com “X” quantas opções forem necessárias 
01. (  ) a localização é de difícil acesso 
02. (  ) o agendamento do atendimento é difícil 
03. (  ) existem filas  
04. (  ) os horários não atendem as suas necessidades 
05. (  ) longa espera para o atendimento  
06. (  ) falta medicamentos  
07. (  ) falta vacina  
08. (  ) falta material para curativos e injeções 
09. (  ) não possui  o serviço ou atendimento que necessita 
10. (  ) não é bem orientado quanto às condutas a serem seguidas 
11. (  ) quando é encaminhado para outro serviço, não consegue o atendimento 
12. (  ) não consegue fazer exames solicitados 
13  (   ) demora em receber resultados dos exames 
14. (  ) não é bem acolhido 

       15. (  ) não sabe 
16. (  ) outro motivos. Especificar: 

 
15. Qual sua opinião sobre o ambiente da Unidade de Saúde? 
01. Agradável (  ) Sim  (  )Não 
02. Espaçoso  (  ) Sim  (  )Não 
03. Confortável  (  ) Sim  (  )Não 
04. Ventilado (  ) Sim  (  )Não 
05. Limpo  (  ) Sim  (  )Não 
Observações 
 

16. Já recebeu visita(s) na sua casa de algum profissional da equipe de saúde? 
01(  )Sim 02(  )Não. De quem: 

Qual sua opinião sobre a visita domiciliar? 
 
17. Qual a equipe responsável pelo atendimento da área em que mora? 

01(  ) Sabe  02(  ) Não sabe. 
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Relatar o nome dos profissionais 
 
18. Você já participou de ações educativas ou de lazer organizadas por profissionais da unidade de 
saúde? 

(  )Sim (  ) Não. Se Sim, quais? 
01. (  ) palestra 
02. (  ) reunião de grupo 
03. (  ) curso 
04. (  ) rodas de conversas 
04 (   ) Caminhadas 
05 (    ) Passeios externos 
06 (    ) aulas de danças 
05. (  ) outras 
 
Especificar quem foram os profissionais responsáveis: 

 
19. Você já participou, ou conhece pessoas que participaram, de reuniões para discutir problemas ou 
decidir questões relacionadas ao atendimento da Unidade de Saúde? 

01(  ) Sim 02(  )Não 
20. Você conhece o Conselho Gestor da Saúde? 

01(  ) Sim 02(  ) Não 
21. Em sua opinião, quais os pontos positivos do atendimento prestado pela equipe de saúde da 
família? 

  01(  ) Não sabe 
 02(  ) Especificar 

22.Em sua opinião, quais os pontos negativos do atendimento prestado pela equipe de saúde da 
família? 

01(  ) Não sabe 
02(  ) Especificar 

  
23. O que acha que pode ser feito para melhorar o atendimento prestado pela equipe? 

01(  ) Não sabe 
02(  ) Especificar 

 
24. Qual o maior sofrimento que já passou relacionado a um atendimento em um serviço de saúde? 
Obs: pode ser qualquer serviço de saúde. 

01(  ) Não sabe 
02(  ) Relatar 

25. Para você o que é um atendimento humanizado na unidade de saúde? 
01(  ) Não sabe 

02(  ) Relatar 
26. O atendimento nesta unidade de saúde é humanizado? 

01(  ) Sim 02(  ) Não 
Por que?  
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APÊNDICE E 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
CURSO DOUTORADO EM CIÊNCIA SOCIAIS 

 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br 
 

PESQUISA: A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA: VISÕES E VIVÊNCIAS 
 

Formulário de entrevista destinado à equipe profissional: 
 

Data: ___/___/___  Pesquisador:_______________________________________ 
UBS/USF:________________________________________   Número do formulário:_______ 
 
PARTE I – Perfil Profissional 
1. Formação  profissional: ______________________ 2. Ano de conclusão____________ 
3 Sexo: 01. (   )Feminino 
 02. (   )Masculino 
5. Indique sua faixa etária:  01. (  )Menos de 20 anos     03. (  ) de 31 a 40 anos       05. (  ) de 51 a 60 
anos 

      02. (  ) de 20 a 30 anos        04. (  ) de 41 a 50 anos       06. (  ) mais de 60 
anos 

6. Cursos realizados: 
01.  Especialização:  
.  

 )Residência:________________________________________________________________. 
05.(  ) Mestrado:___________________________________________________________ 
06. (  )Doutorado:________________________________________________________________. 
07. (  ) Outro:___________________________________________________________________. 
08. (  ) Outro:___________________________________________________________________. 
09. (  ) Outro:___________________________________________________________________. 
10. (  ) Outro:___________________________________________________________________. 

 
7. Cursos específicos na área de Saúde da Família(Assinale com “X” quantas opções forem 
necessárias) : 

01. (  ) Treinamento introdutório  
02. (  ) Cursos de atualização em áreas específicas (tuberculose, hanseníase, dengue, DST e 
AIDS, etc.) 
03. (  ) Treinamentos referentes ao cuidado nos ciclos de vida 
04. (  ) Especialização em Saúde da Família (igual ou mais que 360h) 
05. (  ) Residência em Saúde da Família 
06. (  ) outro, especificar:____________________________________________________ 
07 (   ) Não lembra 

 
8. Você já participou de algum processo de capacitação relacionado à política de humanização? 
 (  )Sim (  )Não. Se sim especifique o(s) tema (s): 

01. (  ) Política de Humanização 
02. (  ) Processo de trabalho 
03. (  ) Acolhimento 
04. (  ) Ambiência 
05. (  ) Gestão Participativa 
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06. (  ) Clínica ampliada 
07. (  ) outro, especificar: _________________________________________________________ 

 
PARTE II – Inserção no trabalho e condições de trabalho 
9. Como ocorreu a sua admissão no PSF? 

(   ) Concurso Público 
(   ) Processo seletivo interno : prova (  ) análise curricular (  ) entrevista 
(   ) Outra forma. Especificar:_______________________________________________________                        

 
10.  Qual ato jurídico formalizou a sua inserção no serviço público? 

01. (  ) Posse em cargo efetivo (concurso público) 
02. (  ) posse em cargo em comissão  
03. (  ) contrato de prestação de serviço por tempo determinado           
04. (  ) contrato por intermédio de cooperativa 
05. (  ) sem contrato    
06. (  ) outros, especifique:________________________________________________________ 

 
11. O seu contrato de trabalho é regido por qual norma?  (  ) RJU     (  )CLT (    ) Nenhuma 
12. Quanto tempo está trabalhando no PSF?  (  ) menos e 1 ano    (  ) 6 a 8 anos 
         (  ) 1 a 2 anos  (  ) mais de 8 anos 
         (  ) 3 a 5 anos 
13. Quais as verbas nominais que constam no seu contra-cheque? 

01. (  ) Salário base 
02. (  ) Salário família 
03. (  ) Outros. Especificar :___________________________________________________  

 
14. As verbas nominais que constam no seu contra-cheque refletem, de modo real, o quantum total 
da sua remuneração mensal? Caso contrário, especifique qual(is) verba(s) é (são) recebida(s) no 
mês, sem o regular lançamento em contra-cheque, e o respectivo valor pecuniário 

01. (  ) Sim 
02. (  ) Não. Especificar:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
15. Na sua opinião, os seus direitos trabalhistas e previdenciários, tais como: férias, décimo terceiro 
salário, FGTS, licenças e aposentadoria, sofrem algum impacto (prejuízo ou vantagem) com o modo 
de pagamento da sua remuneração mensal total? 

01. (  )Não   02. (  ) Sim. Especificar:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
16. Está satisfeito ( a) com a situação referente a sua relação jurídica com o Município e com a sua 
remuneração? 

01. (  ) Sim 
02. (  ) Não. 

Justifique:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
17. Na sua opinião existe alguma repercussão desta situação no trabalho que desenvolve ? 

01. (  ) Sim. Positiva 
02. (  ) Sim. Negativa . 

03. (  ) Não    
Justifique:___________________________________________________________________ 
 
18. Como avalia suas condições de trabalho em relação aos itens especificados abaixo? 

01. Espaço físico    (    )satisfatório       (    ) Não satisfatório 
02. Mobiliário          (    )satisfatório       (    ) Não satisfatório 
03. Equipamentos   (    )satisfatório       (    ) Não satisfatório 
04. Material de expediente  (    )satisfatório       (    ) Não satisfatório 
05  Insumos (vacinas, medicamentos outros) (    )satisfatório       (    ) Não satisfatório 
06  0utros. Especificar:___________  (    )satisfatório       (    ) Não satisfatório .  
      (    )satisfatório       (    ) Não satisfatório . 
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Observações:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
PARTE III – Processo de Trabalho 
19. Existem mudanças processo de trabalho com a implantação do PSF? 

(   )Sim     (   )Não    (    ) Não Sabe 
Se sim, 
quais?_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
 
20. Como ocorre o acolhimento do usuário na unidade? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Não sabe informar (    )     Não existe acolhimento (      ) 
 
21. Quem realiza o acolhimento do usuário na unidade? 

(  ) Enfermeiro  
(  ) Dentista    
(  ) Médico      
(  ) Auxiliar de enf.  
(  ) ACD  
(  ) ACS   
(  ) Outro. Especificar :__________________________________________ 

 
22. Que atividades desenvolve no seu processo de trabalho que são realizadas de forma exclusiva 
por você? 
 
23. Que atividades desenvolve no seu processo de trabalho que são realizadas por você e também 
por outros profissionais da equipe? 
 
24. Existem reuniões de equipe? (  ) Sim   (  ) Não.   Se sim, qual a 
periodicidade?___________________ 
 
E quais seus principais objetivos?  
 

 
25. No seu processo de trabalho desenvolve ações de educação em saúde? (  )Sim     (  )Não 
Em que área? 

01. (  ) grupo de hiper-dia 
02. (  ) grupo de adolescente 
03. (  ) obesidade 
04. (  ) grupo de gestante 
05. (  ) grupo de idoso 
06. (  ) prevenção do câncer de colo uterino e de mama 
07. (  ) tabagismo 
08. (  ) prevenção de DST-HIV 
09. (  ) prevenção tuberculose e hanseníase 
10. (  ) planejamento familiar 
11. (  ) saúde bucal. 
12. (  ) meio ambiente 
13. (  ) saúde infantil/cd/desnutrição 
14. (  ) violência intradomiciliar 
15. (  ) saúde do trabalhador 
16. (  ) saúde mental 
17. (  ) outra, especificar:__________________________________________________________ 

 
Você realiza visita domicilar? 
(  ) Sim  (  ) Não 
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26. Qual a abordagem que prevalece nas suas visitas domiciliares? 
01. (  ) clínico-individual    02. (  ) preventivo-promocional 03. (  ) de forma integralizada 

 
27. Existe participação de representantes dos usuários no planejamento do trabalho da Equipe? 

(  )Sim (  )Não 
 

28. Existe Conselho local de saúde na unidade de saúde? (   )Sim (   )Não 
 
29. Existem inovações realizadas na Unidade referente a atenção à saúde?  (  )Sim (  )Não 

Se sim, quais?__________________________________________________________________ 
 
 
30. Existem inovações implementadas na Unidades referentes à gestão? (  )Sim (   )Não 

Se sim, 
quais?_______________________________________________________________________ 
 
31. Na sua Unidade de saúde existe monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas? 

(   )Sim     (   )Não. Se sim especifique: 
01. (  ) supervisões sistemáticas 
02. (  ) reuniões com equipe de M&A 
03. (  ) sistema de informação municipal 
04. (  ) oficinas de avaliação 
05. (  ) outra, especificar:__________________________________________________________ 

 
32. Na unidade de saúde são desenvolvidas ações de caráter intersetorial? (  )Sim (   )Não 

Se Sim, com quais entidades? 
        01. (  ) outras secretarias municipais, especifique: _________________________________ 
        02. (  ) outras secretarias/órgãos estaduais,  especifique:______________________________ 
        03. (  ) associações de bairro 
        04. (  ) conselhos gestor do bairro 
        05. (  ) igrejas 
        06. (  ) escolas 
        07. (  ) creches 
        08. (  ) ONGs 
        09. (  ) universidade 
        10. (  ) serviço privado 
        11. (  ) outra, especificar;________________________________________________________ 

 
33. Você conhece a Política de Humanização? (  )Sim (  )Não 

 
34. Na sua opinião atenção a saúde prestada nesta unidade é humanizada ? (  )Sim (  )Não 

Justifique: 
__________________________________________________________________________ 
 
35. Existe necessidade de mudanças para  humanizar a atenção prestada: 
       01. (  ) Sim 
       02. (  ) Não 
             Se sim , 
quais:__________________________________________________________________ 
 
36. Existem dificuldades para que ocorra estas mudanças para humanizar a atenção prestada: 
       01. (  ) Sim 
       02. (  ) Não 
             Se sim , 
quais:__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
  
37- O que significa humanização na saúde? 
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APÊNDICE F 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
CURSO DOUTORADO EM CIÊNCIA SOCIAIS 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 
CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br 

 
PESQUISA: A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: VISÕES E 

VIVÊNCIAS 

 
Formulário de entrevista destinado ao gestor: 
 
Data: ___/___/___  Pesquisador:_______________________________________ 
Nível de gestão: (  )Central (  )Distrital (    ) Local 
Número do formulário:_________________ 
 
PARTE I – Perfil Profissional 
1. Formação profissional: _____________________________________2. Ano de 
conclusão:__________ 
3. Setor que trabalha:_________________________________ 
    3.1 Função:_____________________________ 
4. Sexo: 01. (   )Feminino 
 02. (   )Masculino 
5. Indique sua faixa etária:  01. (  )Menos de 20 anos     03. (  ) de 31 a 40 anos       05. (  ) de 51 a 60 
anos 

  02. (  ) de 20 a 30 anos        04. (  ) de 41 a 50 anos       06. (  ) mais de 60 
anos 

6. Realizou cursos na área da saúde? 
01. (  ) Sim 
02. (  ) Não realizou cursos. 
03. (  ) Não realizou cursos na área da saúde, mas,sim, em outras áreas. 
04. (  ) Especialização:___________________________________________________________. 
05. (  ) Especialização:___________________________________________________________. 
06. (  ) Especialização:___________________________________________________________. 
07. (  ) Residência:______________________________________________________________. 
08. ( ) Mestrado:__________________________________________________________. 
09. (  ) Doutorado:_______________________________________________________________. 
10. (  ) Outros:__________________________________________________________________. 
11. (  ) Outros:__________________________________________________________________. 
12. (  ) Outros:___________________________________________________________________. 

 
7. Você já participou de algum processo de capacitação relacionado à política de humanização? 
 (  )Sim (  )Não. Se sim especifique o tema: 

01. (  ) Política de Humanização  
02. (  )   Processo de trabalho 
03. (  ) Acolhimento 
04. (  ) Ambiência 
05. (  ) Gestão Participativa 
06. (  ) Clínica ampliada 
07. (  ) outro, especificar: ________________________________________________________ 

 
PARTE II – Política de Humanização 
8. Quais as prioridades da instituição quanto às políticas de humanização? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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9. Já foram desenvolvidas iniciativas/ações nesta perspectiva? 
01(  )Sim 02(  )Não. 
Se sim especifique 

quais:______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Foram desenvolvidas iniciativas/ações nas Unidades de Saúde da Família? 

01(  )Sim 02(  )Não. 
Se sim especifique 

quais:______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Na sua opinião, a atenção à saúde prestada nas Unidades de Saúde da Família é humanizada? 

01(  )Sim 02(  )Não 
Justifique: 

__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Existe necessidade de mudanças para humanizar a atenção prestada? 

01(  ) Sim 02(  ) Não 
Se sim , 

quais:_______________________________________________________________________ 
 
13. Existem dificuldades para humanização da atenção? 

01(  ) Sim 02(  ) Não 
Se sim , 

quais:_______________________________________________________________________ 
 
14. Você tem conhecimento da existência do Comitê Municipal de Humanização? 
01(  ) Sim 02(  ) Não  
 
15- O que significa humanização na saúde? 
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APÊNDICE G 
 

Roteiro observação processo de trabalho38 
 

• Observar o fluxo do processo de trabalho desenvolvido na unidade de saúde 

(Fluxograma descritivo da chegada, percurso e saída do usuário). Identificar 

facilidades e dificuldades. 

• Observar como ocorre o acolhimento do usuário neste processo. 

• Observar as condições da ambiência/trabalho (relacionada ao usuário e aos 

trabalhadores) 

• Observar como ocorre a gestão do cuidado e a gestão do serviço de saúde. 

(participativa x não participativa) 

• Observar as formas de comunicação entre os profissionais e entre estes e os 

usuários. 

• Observar se existe trabalho em equipe 
 

 

                                                           
38 Registrar as anotações em diário de campo 


