
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

RAPHAEL CURIOSO 

 

 

 

 

 

Lugar, Saúde e Informação: Os Círculos de Informação da Atenção Básica 

do SUS no Contexto na Disputa pelo Conceito de Saúde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2014 



RAPHAEL CURIOSO 

 

 

 

 

 

Lugar, Saúde e Informação: Os Círculos de Informação da Atenção Básica do 

SUS no Contexto na Disputa pelo Conceito de Saúde 
 
 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Geografia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte como requisito 

para a obtenção do título de Mestre. 

 
ORIENTADOR: ALDO DANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2014 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Geografia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte como requisito 

para a obtenção do título de Mestre. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Aldo Dantas 

(Orientador) 

 

 

Profa. Dra. Miriam Hermi Zaar (Membro Interno – 

UFRN) 

 

Prof. Dr. Raul Borges Guimarães (Membro 

externo – UNESP) 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Embora os momentos de trabalho solitário tenham sido necessários e 

imprescindíveis, ao longo destes dois anos esta dissertação não foi uma pesquisa 

realizada por apenas duas mãos e uma cabeça. Sem os esforços conjuntos e o apoio 

incondicional de professores e colegas, esta pesquisa teria sido certamente infrutífera. 

Gostaria de agradecer em primeiro lugar ao professor Dr. Aldo Dantas, que ao 

longo do período na pós-graduação e, antes disso, na graduação, foi fundamental para 

a construção de um pensamento sobre a geografia e sobre a saúde que pavimentou o 

caminho para a construção de um projeto pessoal que também é político, acadêmico e 

ideológico; 

Às contribuições dadas pelos Professores Francisco Fransualdo e Raul Borges 

Guimarães, em minha banca de qualificação; A este último também por compor minha 

banca de defesa, assim como a Professora Miriam Zaar, a quem igualmente devo 

gratidão; 

Aos professores que acompanhei ao longo do curso de pós-graduação e que 

muito me auxiliaram na pesquisa: Professores Celso Locatel, José Willington,  Adriana 

Bernardes, Vicente Eudes e Fábio Contel; 

Agradeço à CAPES pelo financiamento de meus dois intercâmbios, em 2012 

para a USP e em 2013 para a UNICAMP, sob a supervisão das professoras Mônica 

Arroyo e Adriana Bernardes, respectivamente; 

Aos profissionais do Ministério da Saúde que foram tão prestativos ao longo de 

dois dias de diálogos e entrevistas: Márcia Leal, Adriana Kitajima e Thaís Leite;  

Um agradecimento especial à Luciana Feitosa pelo acompanhamento integral 

de todo o processo de produção da dissertação, do início ao fim; 

Aos meus colegas de base de pesquisa: Pablo, Hugo, Eduardo, Luiz Paulo. 

Na minha entrada como aluno de pós graduação, compartilhei meu cotidiano 

com muitas pessoas da geografia cujos diálogos foram essenciais para enriquecer o 

meu processo de construção pessoal e acadêmica: Maxsuel, Thiago Augusto, Thiago 

Belo, Rafael Pereira, Eduardo Nascimento, Alexsandro, Matheus, Arthur, Bárbara, 

Nayara, Joany Karen, Ralyne. 

Aos meus companheiros de Geografia em São Paulo e em Campinas: Caio 

Alves, Carolina Gabriel, Mariana Dell’Avanzi, Flávia Silva, Rafael Almeida, Rodolfo 

Finatti, Fernanda Righi, Marcel Esteves, André Pasti, Sérgio Texeira, Carlos Eduardo, 

Sueli Almeida, Gustavo Teramatsu, Wagner Nabarro, Melissa Steda, Débora 



Assumpção, Eduardo Sombini, Helena Rizzatti, Villy Creuz, Lígia Petrini, Denys 

Nogueira, Cíntia Silva; 

Àqueles companheiros distantes da geografia sem os quais não teria sido feliz 

em terras alheias: Silas Luiz, Flora Gal, Evaldo Gomes, Patrícia Gimeno, Thiago 

Sales, Mariana Brianezi, César Silva, Caio Cobucci, Catarina Lysak. 

Aos que me aguentaram no stress da fase final da dissertação e vão me 

aguentar por muito tempo: Bruno Augusto, Ely Ticiana, Victor Godeiro, Isabela Matoso, 

Rebeca Nepomuceno, Lilly Gomes, Bernardo Gurgel, Gabriela Baesse, Thaisa Accioly, 

Débora Araújo, Gabrielle Barros e Paula Pardillos. 

Um agradecimento infinito e incomensurável à Ana Tereza, Marina Moreto e à 

Casa Verde, testemunhas diárias e solidárias de minha vida ao longo dos quatro 

meses em Campinas. 

 

E, é claro, aos meus pais e minha irmã por tudo nessa vida toda, por todo o 

apoio e por toda a paciência. 

 

 

Raphael Curioso, Janeiro de 2014. 



RESUMO 

 

Através da análise da atividade informacional na atenção Básica do SUS, ou seja, na 
escala do lugar, esta dissertação tem como objetivo central observar a disputa pelo 
conceito de saúde e de doença no âmbito da saúde brasileira, destacando, de um lado, o 
pensamento clínico, biomédico ou flexneriano – hegemônico, cientificamente restrito e 
principal quadro de referência da política de saúde no Brasil – e do outro lado uma 
multiplicidade de novas propostas e pensamentos críticos ao modelo vigente que 
possuem como ponto comum a preocupação com a saúde no contexto supra-biológico e, 
portanto, territorial. No primeiro capítulo destacamos com detalhes tais movimentos 
científicos e ideológicos, tanto num sentido mais amplo quanto na dimensão específica 
das políticas de informação em saúde do SUS. No segundo capítulo, analisamos o 
círculo descendente de informação em saúde na atenção básica, observando o 
funcionamento dos sistemas técnicos de informação SIAB e e-SUS. Por fim, no terceiro e 
último capítulo, lançamos referências para se pensar um círculo ascendente de 
informação em saúde, centrado a partir do lugar e pautado nas noções de autonomia, 
solidariedade orgânica e densidade comunicacional, possuindo como principal horizonte 
metodológico a organização local da produção e gestão de informação a partir do Agente 
Comunitário de Saúde, privilegiando dessa forma a urgência das necessidades mais 
contingente das pessoas em sua vida cotidiana. 
Palavras-chave: Lugar, Informação em Saúde, Círculos de Informação, Atenção Básica 
em Saúde, Saúde e Autonomia, Lugar e Autonomia. 

 

  



ABSTRACT 

 

Through the analysis of the informational activity at the primary care of SUS at the scale 
of places, this dissertation has as central objective to observe the dispute for the 
concepts of health and sickness, in the ambit of Brazilian Health Movement, featuring, on 
one hand, the clinic, biomedical or flexnerian line – hegemonic, scientifically restrict and 
the primary frame of references for the Brazilian health politics – and on the other hand a 
multiplicity of new proposals and critic thoughts to the current model, which have , as 
common characteristic, the worry with a territorial way of thinking the health context, 
therefore beyond the biological processes. On the first chapter we jut out with details 
these scientific and ideological movements, on a wider way, but also on the specificities 
of the public health’s information politics. On the second chapter we analyze the 
downward health information circle at the basic care, observing the operational processes 
of the information’s technical systems SIAB and e-SUS. On the third and last chapter, we 
give references to think about an upward health information circle, centered on the 
places, ruled by the notions of autonomy, organic solidarity and communicational density. 
It would possess, as method’s primary horizon, the local organization of production and 
managing of information through the work of the Health Community Agent, privileging 
therefore the urgency of the most contingent needs of the people in theirs every day’s life. 
Keywords: Place, Health Information, Information Circles, Health’s Primary Care, Health 
and Autonomy, Places and Autonomy 
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“Autonomia Político-Geográfica: Trata-se de ultrapassar 
as combinações repetitivas impostas pelos agentes 
hegemônicos, de romper com essas repetições para 
fazer uma reflexão crítica sobre o que o lugar faz: se um 
trabalho de reprodução em que se gasta muita energia 
com pouca informação, que na maioria das vezes vem 
de fora, ou se o lugar possui um estoque de informação 
capaz de inventar o novo a partir dele próprio” (CATAIA, 
2001, p. 225).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O título de nosso trabalho faz referência à ideia de que a informação é 

uma variável fundamental para compreender o processo de “funcionalização do 

mundo nos lugares” (CATAIA, 2001, p. 210). Na medida em que os lugares são 

mais carregados de densidade informacional, orientam-se para responder de 

forma mais imediata os interesses de vetores normatizados. Ainda segundo 

este autor, o lugar é condicionado pela formação socioespacial no qual está 

inserido, assume traços característicos da condição do próprio país ao qual 

pertence, e obedece a um conjunto de normas produzidas de maneira 

fragmentada (CATAIA, 2001). 

Podemos considerar que a saúde pública é um desses fragmentos 

normativos concebidos na escala da formação socioespacial e empiricizado 

nos lugares através da execução de políticas públicas específicas. Seu 

universo normativo é subsidiado por concepções científicas e ideológicas 

diversas sobre a temática da saúde e do processo de adoecer. A informação 

em saúde, quando concebida a partir dessas escalas “para além” dos lugares e 

estruturada de forma descendente, torna-se um importante vetor de efetivação 

de concepções padronizantes e generalizadas sobre saúde e doença. 

Compreender como se dá a efetivação, através da atividade 

informacional do SUS, de racionalidades sobre saúde é uma importante 

empreitada que se torna particularmente cara à geografia na medida em que a 

saúde passa a ser compreendida não mais como um fenômeno biológico, mas 

sim como um fenômeno territorial, com o avanço do movimento sanitário 

brasileiro, determinador do conceito de saúde enquanto  

“(...) resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, 
antes de tudo, o resultado das formas de organização social da 
produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis 
de vida.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986). 

 

Esta forma de se pensar saúde e de consequentemente propor novas 

ações políticas para gerir a saúde pública é o principal quadro de referência de 

um pensamento territorial sobre a saúde. Consideramos o território através do 
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ponto de vista da geografia nova, como a expressão real e concreta do fazer-se 

humano na terra. Esta perspectiva considera que a existência é um conjunto de 

situações, que por sua vez se dão através do compartilhamento do nosso 

mundo com coisas, com outros homens e com uma esfera de significados. “De 

alguma forma, estamos compartilhando valores morais, culturais, civilizatórios, 

que nos dão uma oportunidade de entendimento” (SILVEIRA, 2006, p. 86). Não 

podemos entender também a premissa de território sem compreender a noção 

de espaço banal, espaço de todos os homens, de todas as instituições, de 

todas as empresas. O espaço banal cunha a ideia de que a existência de todas 

as coisas com todas as pessoas é inexorável (SANTOS, 1996). Estamos 

condenados a existir com todos. 

Dentro do jogo de forças que disputa a posse do conceito de saúde e de 

doença, quais são as principais racionalidades existentes? Como estas 

racionalidades dominam ou disputam a atividade informacional do SUS? Como 

o território e os lugares são percebidos através das lentes dos sistemas de 

informação da saúde pública? 

Para perseguir respostas para estas perguntas, elegemos a atividade 

informacional da Atenção Básica do SUS como o objeto de nossa pesquisa. 

Isto porque, dentre os diversos níveis de atenção à saúde existentes, é na 

atenção básica que está manifesta a relação maior da prática profissional na 

unidade de saúde com o seu entorno próximo – onde emergem as condutas 

contingentes do cotidiano das pessoas. É na dimensão da atenção primária 

onde a informação em saúde deve perseguir ao máximo a sua dimensão 

supra-biológica, considerando a experiência de vida das pessoas e suas 

necessidades imediatas. 

Desta maneira, o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e o 

seu sucessor, o e-SUS, precisam ser compreendidos para que consigamos 

enxergar de que maneira os lugares são interpretados sob a lente destes 

sistemas informacionais. E é evidente que esta interpretação imporá limites e 

definirá possibilidades específicas para que tipo de ação política de saúde 

exercer. 

O primeiro capítulo de nossa pesquisa possui esse comprometimento 

em mostrar como está delineada a política de informação em saúde na atenção 
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básica. Para isso foi necessário elucidar sobre as principais correntes 

científicas que rodeiam a saúde pública – em particular o pensamento clínico - 

e como tais correntes norteiam as políticas de informação. Veremos que o 

DATASUS, principal órgão departamental do SUS no que tange o trato da 

informação em saúde, possui um vínculo estreito com uma psicoesfera 

hegemonizada e tradicional de saúde, fato que fica refletido em todos os 

produtos que são criados posteriormente e que são alvos de nossa análise: A 

política nacional de informação e informática em saúde (PNIIS); o Sistema de 

Informação da Atenção Básica e o e-SUS. 

O segundo capítulo terá a principal função de mostrar como se delineia a 

o uso dos dois sistemas técnicos de informação escolhidos para a nossa 

pesquisa, entendendo-os como uma família de objetos informacionais que, 

organizados em torno de uma metodologia específica, produzem uma 

informação precisa que subsidia as políticas de saúde na atenção básica. Esta 

metodologia, como veremos ao longo de nosso trabalho, funciona em um 

círculo de informação descendente, que é invasora ao lugar, e por ela estar 

envolta de um pensamento bastante restrito sobre saúde, acaba por não 

exprimir as reais condições socioespaciais nas quais as pessoas estão 

inseridas em seu “lugarzinho”. 

Ciente desta limitação própria da atual atividade informacional da 

atenção primária do SUS, apresentaremos no terceiro capítulo apontamentos 

ideológicos, conceituais e metodológicos para contribuir na construção de outro 

pensamento sobre a saúde e a produção de informação em saúde, tendo como 

horizonte operacional a própria atividade no nível da atenção básica. Veremos 

que, caso pensarmos a saúde de uma maneira externa e para além do atual 

biologismo preconizado, podemos vislumbrar uma atividade de informação 

ascendente, ou seja, que centralize o próprio lugar como ponto de partida e o 

ponto de chegada de qualquer atividade informacional e de uma consequencial 

ação política que leve em consideração as forças ascendentes dos lugares. 

Para isso, associamos ao conceito de saúde as noções de autonomia, 

solidariedade orgânica e densidade comunicacional.  

Com esta associação, foi possível para nós observar novos horizontes 

sobre a prática informacional na atenção básica, elegendo o Agente 
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Comunitário de Saúde (ACS) como um central agente político e de informação. 

Explorar novas possibilidades profissionais que giram em torno deste 

profissional envolve, como veremos no terceiro capítulo, retira-lo da tradicional 

divisão médica do trabalho e dota-lo de uma iniciação científica associada a 

uma prática de ciência que não dispense uma metodologia de pesquisa ativa e 

participativa, conjunta com a sociedade e com as pessoas comuns. 

Se de um lado, evidenciaremos um círculo descendente de informação 

em saúde, que pouco conhece os lugares, organizado e operacionalizado de 

forma rígida, hierárquica e reprodutora de uma ideologia médica hegemônica, 

por outro lado mostraremos a emergência de ideologias alternativas que 

consideram outras racionalidades médicas e outras práticas de saúde não 

biológicas, ressaltando que com uma reconstrução da idéia que se tem de 

atenção básica e de agente comunitário, poderemos ter o resgate de outra 

forma de se pensar a saúde, mais tradutora da realidade dos lugares e das 

sociedade civil. 
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CAPÍTULO 1: IDEOLOGIAS SOBRE SAÚDE E INFORMAÇÃO 

 

O pensamento clínico, a atividade médica e a doença 

 

A fundação do Sistema Único de Saúde guarda em si a premissa de 

ampliar a visão acerca da saúde e da doença para além das características 

biológicas do corpo humano. Ao considerar outras variáveis que não se limitem 

apenas à fisiologia humana – como as variáveis sociais, econômicas, culturais 

e geográficas que permeiam a vida das pessoas e dos lugares – o Estado 

brasileiro advoga para si a proposta de que o projeto da saúde pública torna-se 

mais amplo que o modelo médico-hospitalar. Esta premissa torna-se política de 

Estado com a própria constituição de 1988, através dos artigos 196, 197 e 198, 

199 e 200; e, principalmente, em sua lei orgânica nº 8080/1990, na lei nº 

8142/1990 e na nº 8689/1993; e, posteriormente, através também nas 

emendas constitucionais 29/2000, 34/2001 e 51/2006. 

Contudo, a criação de um sistema novo não pode se desprender de uma 

configuração socioespacial preexistente. A existência do homem no mundo se 

faz integrada num meio material, cultural, religioso, moral e econômico que 

podemos, até certo ponto, transformar, mas há neste meio o que Sartre chama 

de prático-inerte, esta situação concreta com a qual existimos (SILVEIRA, 

2006). Em outras palavras, é afirmar que “O processo social está sempre 

deixando heranças que acabam constituindo uma condição para as novas 

etapas” (SANTOS, 2008a, p. 140). Portanto, a instituição de uma norma que 

amplia a possibilidade de ação política sobre a saúde não pode abrir mão do 

fato de que a saúde e a doença, no Brasil, compõe um universo do 

conhecimento fortemente dominando pela ação da clínica moderna e todo um 

sistema técnico dependente desta prática – hospitais, produção de fármacos, 

equipamentos para diagnóstico – bem como uma divisão do trabalho médico 

consolidado: Médicos, enfermeiros, biomédicos. 

É neste sentido descrito acima que Moysés (2011) assinala que o SUS 

“não pode ser reduzido apenas à dimensão das teorias que traduz e aplica, 

porque se situa num contexto de conflito entre diferentes posições 

paradigmáticas, perante o qual busca alcançar credibilidade e hegemonia” 
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(MOYSÉS, 2011, p. 30). Mostra-se necessário compreender de que forma o 

pensamento clínico desempenha um importante papel no estabelecimento de 

um status quo conceitual sobre a doença e consequentemente sobre toda a 

dinâmica dos sistemas e do serviços de saúde no século XX. 

A saúde tornou-se ponto central de preocupação na modernidade, em 

função, principalmente, da hegemonia de duas importantes ideologias: A 

primeira diz respeito à saúde do trabalhador. Foucault (2008) desenvolve a 

hipótese de que com o capitalismo moderno, a partir do século XIX, emerge a 

preocupação com uma atividade médica generalizada, levando em conta a 

importância do corpo e da saúde da força produtiva. A segunda é a ideologia 

dos direitos humanos, que aparece no século XX com grande impacto, 

principalmente a partir da instituição da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) como instituições de vigília 

das diversas formações socioespaciais, tendo como premissa um conjunto de 

princípios que teoricamente, formariam um cidadão pleno. 

Mas, como se desenvolve, do ponto de vista interno dos serviços de 

saúde, um sistema de pensamento que se torna hegemônico? Michel Foucault, 

que em 1980 publica seu “O Nascimento da Clínica”, desenvolve uma análise 

histórica sobre os diversos arquétipos do saber médico, desde a emergência 

de uma medicina classificatória, até a hegemonia da clínica no século XX. Em 

sua análise, o autor evidencia como a sociedade prepara a configuração de um 

cenário cujo ápice revela a hegemonia do pensamento clínico como 

fundamento filosófico e científico da lida com a saúde, e do Hospital como 

principal objeto técnico reprodutor deste pensamento. 

Foucault (1998) realiza uma periodização histórica do saber médico em 

quatro fases principais. A Medicina classificatória em um primeiro momento, 

entre os séculos XVI e XVII, que é marcada por um pensamento sobre a 

doença enquanto uma entidade independente do corpo no qual está inserida: 

em outras palavras, a doença é apreendida objetivamente, com base em um 

quadro classificatório prévio. “Uma boa terapêutica da doença passa pela 

percepção da singularidade de suas qualidades, abstraídas das variáveis 

presentes nos doentes” (SOUZA, 2008 p. 22).  

No primeiro período a doença era analisada sob 4 grandes formas de 
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“espacialização”. Na espacialização primária, a doença era vista na escala do 

corpo, de modo que o olhar médico deveria “abstrair o indivíduo com suas 

qualidades singulares” (FOUCAULT, 1998, p. 14) e “o doente é a doença que 

adquiriu traços singulares” (idem, p. 15). Na espacialização secundária, o 

médico observa a manifestação singular da doença no paciente, mas sob a 

óptica de verificar apenas as nuances com a qual aquela doença se manifesta. 

O corpo do paciente neste momento é um objeto “em que o olhar médico não 

tem razões para se demorar, ao menos em sua espessura e seu 

funcionamento” (ibidem, p. 16). 

A espacialização terciária está diretamente relacionada à natureza da 

profissão médica naquele período.  Diz respeito à “ação institucional, médica 

ou não, distribuindo, organizando e estabelecendo o lugar da doença no 

espaço social” (SOUZA, 2008, p. 17). A doença na medicina classificatória é 

vista como uma entidade natural, “selvagem” que ocorre em um local 

específico e a melhor maneira de atravessar um período de enfermidade é 

mantendo-se neste local, natural à doença. E segundo os médicos 

classificadores, este local ideal é o espaço privado familiar. “por tudo isso, uma 

série de críticas é feita às instituições hospitalares” (SOUZA, 2008, p. 17). Para 

este autor, baseando-se em Foucault, “O hospital é um lugar artificial, onde a 

essência da doença pode se perder, lugar impróprio à percepção e à 

terapêutica médicas” (idem, p. 17) 

Em função deste contexto, o hospital “era o local em que os pobres e os 

estrangeiros, que na época não tinham direito a um médico comunitário, 

poderiam encontrar (ou dividir) um leito e ter o cuidado da enfermagem” 

(FREIDSON, 2009, p. 132). Local das pestes, do abandono e do estigma 

social, os hospitais tinham um papel marginal na configuração da assistência à 

saúde neste período histórico. 

A quarta espacialização da doença se confunde com a própria 

institucionalização do saber médico, onde se inicia o embrionário processo de 

reformulação dos hospitais e do conhecimento médico. Durante o período da 

medicina social o processo de produção do conhecimento médico torna-se 

paulatinamente defasado. “(...) os charlatões continuam florescendo; o ensino 

canônico ministrado na faculdade não corresponde mais às exigências da 
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prática (...)” (FOUCAULT, 1998, p. 49). Torna-se necessário a reformulação e 

regularização da atividade médica para criar um contexto social que não 

autorize o livre exercício da medicina. Para que a normatização da atividade 

fosse executada e seus profissionais a exercesse de maneira ética e 

responsável, criam-se medidas regulatórias, de fiscalização das escolas de 

medicina e, como ponto principal, estabelece o hospital como centro potencial 

de ensino da ciência clínica. Neste período, que também se confunde com o 

segundo momento histórico do saber médico, como veremos adiante, não 

apenas a atividade médica sofria em sua decadência, mas também o hospital, 

o qual dele também é exigido uma refuncionalização. Se antes era tido como 

um local pestilento que servia para entregar os moribundos à morte, soma-se 

agora a constatação de ser um equipamento urbano potencializador de 

doenças. “se modificará o ar que respiram, a temperatura do meio, a água que 

bebem, o regime, de modo que o quadro hospitalar que o disciplina seja um 

instrumento de modificação com função terapêutica” (Idem, p. 108). 

Este segundo momento histórico funda a medicina social, e neste ramo 

de atividades médicas, o objeto de preocupação é a epidemia e seu âmbito de 

intervenção não é nem o hospital, nem o espaço privado. “O que fundamenta o 

fenômeno epidêmico é definido por uma compreensão dos aspectos históricos 

e geográficos da incidência da doença” (SOUZA, 2008, p. 24) e o espaço 

coletivo é o foco primordial de preocupação. Esta fase rompe com o 

conhecimento clássico da medicina. Sua principal mudança está no objeto de 

intervenção, que não é mais a doença, mas sim a epidemia: Seu foco perde-se 

do indivíduo e alcança a coletividade. “Dá-se o nome de doenças epidêmicas a 

todas aquelas que atacam ao mesmo tempo, e com características imutáveis, 

grande número de pessoas” (LE BRUN, Apud FOUCAULT, 1998, p. 24), o que 

leva a análise de que a epidemia tem uma individualidade histórica. “A 

essência da epidemia não é a peste ou o catarro; é Marselha em 1721, é 

Bicêtre em 1780” (FOUCAULT, 1998, p. 24). A principal característica da 

medicina social é fundar um tipo de percepção de doença onde a ênfase de 

análise leva em consideração fatores “exteriores à doença, como: a qualidade 

do ar, a qualidade da água, as estações do ano, a alimentação, a localização 

dos focos de pestilências” (Idem, p. 24). Funda-se então a epidemiologia 
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clássica, gerando a emergência de práticas de cunho Estatal e público, como a 

vigilância sanitária, o controle de pestes e o saneamento básico. O processo de 

“medicalização da cidade”, como denomina Foucault, é consequência desta 

preocupação sobre grandes surtos epidêmicos e seus desdobramentos são, 

entre outros, a intervenção sobre os considerados grandes responsáveis pelas 

doenças: o ar, a água, os lugares públicos, cemitérios, matadouros e hospitais. 

O terceiro momento do percurso histórico do conhecimento médico 

definido por Foucault, o autor discute o nascimento da clínica moderna no 

cerne das revoluções iluministas francesas. Com a emergência de um estado 

democrático burguês, marcado pelos princípios iluministas de cidadania e de 

direitos inalienáveis, um conjunto de novas demandas aparece no contexto do 

Estado e uma delas é a saúde. A saúde aparece como direito do cidadão, e a 

medicina clássica se mostrava defasada frente às novas demandas da 

sociedade. A refuncionalização dos hospitais e dos cursos de medicina são 

importantes processos ocorridos. O hospital, neste momento, torna-se o local 

de produção do conhecimento clínico. 

É este potencial hospitalar que será explorado no terceiro momento 

histórico do saber médico, quando o hospital e as instituições de ensino 

médicas tornam-se uma só forma-conteúdo. Além deste evento, tem aquilo que 

é considerado por Souza (2008) como a principal hipótese de Foucault sobre 

este período: O hospital moderno surgiu da “Incorporação das técnicas de 

poder disciplinar seu espaço, assim como, da assimilação dos elementos 

constitutivos da medicina social ou da medicina do meio” (SOUZA, 2008, p. 

42). Com o registro e o estudo de praticamente tudo que ocorre no hospital, os 

médicos passam a “comparar seus registros, suas experiências, os diversos 

tratamentos aplicados para identificar que terapêuticas obtiveram melhor êxito 

com relação a determinadas doenças” (Idem, p. 29). Esta situação provoca um 

rico progresso do saber científico médico. 

O quarto e último grande período de transformação do conhecimento 

médico possui dois subperíodos, em que o primeiro é marcado pela 

incorporação, dentro da démarche científica desta área, da analítica da 

linguagem de Condillac e do Cálculo de probabilidades de Laplace, e com o 

segundo subperíodo dá-se o estudo mais sistemático da anatomia clínica. Esta 
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incorporação traz importantes transformações na atividade médica: a partir 

deste momento, a análise objetiva da doença (que ainda se dava como uma 

entidade independente) era substituída pela análise subjetiva do médico. O 

acompanhamento passivo do quadro do paciente agora era menos importante 

do que o olhar ativo do médico sobre cada órgão ou tecido do paciente, que 

agora reflete em si a essência de cada doença. A análise subjetiva multiplica a 

quantidade de doenças conhecidas, enriquecendo a produção científica clínica 

e incentivando as profundas especializações que conhecemos, até hoje, nesta 

profissão. Ocorre então a transformação epistemológica do saber médico onde 

“o olhar que pesquisa não quer mais exemplificar, mas possui a intenção de 

pesquisar e descobrir” (Ibidem, p. 54) 

Além da capacidade de perceber o “ser patológico” da doença através 

da análise subjetiva dos sintomas de uma doença, o estudo médico e clínico 

incorpora a análise da probabilidade, através da qual se absorve a idéia de que 

a doença é sempre complexa, formada pela combinação de elementos simples 

que acabam compondo um conjunto bastante complexo. Mas certamente o 

principal efeito do pensamento probabilístico dentro da clínica é a absorção do 

pensamento lógico e matemático para definir origens e consequências das 

doenças. Em primeiro lugar, “Na clínica são as variações individuais 

incorporadas ao campo probabilístico que estabelecem certezas” (SOUZA, 

2008, p. 59): Esta concepção marca a centralização da atividade científica 

médica no indivíduo. Posterior à virada epistemológica fornecida pela 

incorporação do cálculo à medicina, dá-se o estudo sistemático e profundo da 

anatomia humana. Agora, todos os órgãos são objetos de estudo dos médicos 

que, paulatinamente, vão se especializando e construindo um arcabouço 

próprio de conhecimentos para cada área do corpo humano. 

Discorrer sobre toda essa progressão do pensamento clínico é 

importante para percebermos que apesar do núcleo do pensamento clínico 

moderno focar-se, no presente, na microorganização do corpo humano, e na 

utilização de um pensamento calculador como o principal núcleo filosófico de 

seu trabalho, em suas origens “perdidas” estão características vinculadas a 

análise de fatores geográficos, sociais e econômicos no âmbito da doença.  

Esta origem perdida foi, inclusive, o motor que impulsionou a 
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refuncionalização do hospital e sua consequente revalorização dentro da 

cidade europeia. Graças à concepção epidemiológica de doença fornecida pela 

medicina social, tornou-se possível a reorganização sanitária das cidades e 

consequentemente do hospital. Contudo o médico tendeu, ao longo de todo o 

processo, a uma mudança de percepção sobre a doença marcada pelo 

constante micro dimensionamento de seu olhar, saindo da dimensão do 

espaço, importante variável na medicina classificatória e na medicina social, 

passando pelos sintomas – que concebia o indivíduo e a manifestação 

subjetiva da doença em si – e alcançando ao completo retalhamento da visão 

sistemática e geral do corpo, limitando à percepção dos órgãos e tecidos, em 

uma dimensão cada vez mais microscópica. Como consequências geográficas 

deste processo, temos uma imensa transformação na divisão social do trabalho 

médico, e consequentemente em sua divisão territorial: novos sistemas 

técnicos e circuitos produtivos surgem, bem como novas ofertas de serviços e 

produtos: Clínicas especializadas, centros de diagnóstico, farmácias, hospitais 

especializados. 

Este retalhamento propicia à atividade científica um complexo processo 

de desenvolvimento tecnológico voltado a cada dimensão da medicina, agora 

especializada. A ciência progride na criação de novos fármacos, métodos 

diagnósticos, procedimentos cirúrgicos, entre outros. O conhecimento médico e 

a tecnologia conhecem um casamento cujo divórcio parece impossível. David 

(2010) é categórica ao afirmar que a medicina ganha um novo status social 

quando admite para si uma “intenção técnica e científica, introduzida no 

cotidiano como desafio aos sofrimentos que poderiam se tornar evitáveis” 

(DAVID, 2010, p. 22) 

David analisa que o caráter da medicina enquanto possibilidade de 

intervenção sobre o corpo doente faz parte de um movimento histórico mais 

amplo, marcado pelo reenquadramento das mais diversas questões humanas 

sob o ângulo preponderante da técnica. A autora também define que a 

dimensão técnica da medicina transforma o espaço geográfico, na medida em 

que os “equipamentos técnicos são inscritos num movimento de constante 

redefinição dos sistemas de objetos e ações” (Ibidem, p. 24). O resultado é 

que, nos dias de hoje, o pensamento clínico torna-se imagem do movimento do 
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próprio período atual, e junto com a expansão do meio técnico-científico-

informacional, expande a demanda por este determinado tipo de processo 

terapêutico. Em outras palavras, 

“À medida que a saúde é encontrada sob a sombra desse horizonte 
positivo que estabelece o domínio da experiência médica e a 
estrutura da racionalidade que define as anormalidades e ameaças, a 
medicina tendeu a tornar a possibilidade da saúde uma questão de 
natureza técnica e científica.” (DAVID, 2010, p. 27) 

 

Contudo, nem toda consequência ao avanço do pensamento clínico vai 

no sentido negativo do pensamento tecnicista. A história da expansão da 

racionalidade instrumental clínica também se confunde com a história da 

expansão do conceito de doença e consequentemente do conceito de doente, 

e este processo certamente se dá através da hegemonia e da capilarização da 

profissão médica no mundo. 

Eliot Freidson (2009) desenvolve dois argumentos para determinar os 

motivos através dos quais a medicina desenvolve a configuração 

organizacional hegemônica atual. O primeiro argumento está na 

monopolização, por parte da profissão médica, sobre o seu objeto exercido de 

trabalho, que é a cura. Em segundo lugar, relacionando-se diretamente com o 

primeiro argumento, está o desenvolvimento de uma tecnologia segura prática 

e que favoreça a atividade de cura de forma confiável. E a prática médica não é 

forçada. A medicina “depende da escolha do homem leigo em consulta-la. A 

escolha pela consulta não pode ser forçada; deve ser atraída.” (FREIDSON, 

2009, p. 41) o que significa dizer que, através do desenvolvimento da 

tecnologia e da ciência médica, o trabalho de cura realizado por tais 

profissionais pôde ser realizado com credibilidade, tornando-se monopólio 

médico o seu exercício. 

Certamente, um dos principais pontos positivos da emergência do 

monopólio, por parte dos médicos, da cura, é a banalização do conceito de 

doença, e de doente. Freidson se baseia na teoria da ação social de Parsons1 

para estabelecer a hipótese de que a doença é um desvio social, assim como o 

                                                           
1
 O conceito de desvio desenvolvido por Parsons é alvo de inúmeras críticas, todas elas tendo como base 

a crítica de que tal conceito é reflete a manutenção de um pensamento estático sobre o que é 
considerado “normal” na sociedade, em que o mesmo é saudável, e o “desvio” é patológico. Mas, para 
fins de nossa análise, manteremos o tal conceito tendo em vista que existe uma importância 
comparativa entre os conceitos de “doença”, “crime” e “pecado”, dentro da coerência interna do autor. 
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crime ou o pecado, mas, diferente destes outros, é externo ao sujeito. Esta 

diferença é fundamental na lida com as pessoas em nossa sociedade, já que 

“Com as denominações de “pecado” e “crime” removidas, o que é 
feito para o desviante passou a ser considerado para o seu próprio 
bem, ou seja, o intuito não é puni-lo, mas sim ajuda-lo, mesmo que o 
tratamento em si constitua uma privação de suas circunstâncias 
ordinárias” (Ibidem, p. 276-277) 
 
 

Neste sentido há uma completa disseminação de uma cultura de 

tolerância perante o doente e a doença. Obviamente, em função da 

credibilidade fornecida pelo conhecimento e pela tecnologia médica, tal corpo 

profissional reivindica a jurisdição sobre a denominação de doença, 

“Independentemente da sua capacidade de lidar com essa doença de maneira 

eficaz” (Ibidem, 278). Temos uma sociedade em que o médico obtém papel 

central na atividade de cura tirando “dos leigos o direito de avaliar seu próprio 

comportamento e o comportamento de seus semelhantes” (Ibidem, p. 278); 

Temos também uma sociedade onde o hospital torna-se uma instituição 

preponderante no exercício de reinterpretar o comportamento humano. Mais do 

que a prisão, mais do que a igreja, será o hospital o principal lócus da redenção 

e da salvação dos indivíduos face a um problema social “desviante”. 

O impacto desta ideologia hegemônica, quando se transforma em 

política, é significativo. De acordo com Campos, uma política de saúde 

elaborada com base no pensamento clínico prioriza a oferta de serviços 

assistenciais, “voltados para a doença em sua dimensão corporal” (CAMPOS, 

2012, p. 51). Temos como consequência uma política reduzida no diagnóstico 

restrito ao risco biológico, ao uso de fármacos e na intervenção cirúrgica 

(idem). 

A intervenção clínica é fundamentada na tecnologia. E na medida em 

que se dissemina, de forma pontual e seletiva, um sistema técnico altamente 

moderno voltado para a clínica, difunde-se também enquanto ideologia. O 

trabalho médico, bem como os objetos técnicos hospitalares ou clínicos, podem 

não ser difundidos na totalidade do território, mas sua psicoesfera o é. Esta 

tecnoesfera clínica injeta na sociedade um conjunto de pensamentos que são 

incorporados pela grande maioria das pessoas: O médico como juiz do corpo e 

da vida; O hospital como templo de salvação; O diagnóstico como caminho 
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para a verdade; A intervenção cirúrgica como caminho único e possível par a 

manutenção da vida; O sustento da vida em um corpo débil como sinônimo de 

felicidade. Nas palavras de Illich (1975), Esta estrutura social possui o “poder 

de encher suas vítimas com terapias que elas foram ensinadas a desejar. O 

consumidor de cuidados da medicina torna-se impotente para curar-se ou curar 

seus semelhantes.” (ILLICH, 1975, p. 6) Estas fortes premissas, enquanto 

psicoesfera, acabam por receber verdadeiros atributos de simulacro, na medida 

em que o sistema de signos e de crenças que representam a ideologia clínica 

ganha uma autonomia tal que se reproduzem por si só, “trocando-se em si 

mesmo, num circuito ininterrupto” (BAUDRILLARD, 1991, p. 13). 

O conjunto de atos preventivos, diagnósticos e terapias reduz 

necessariamente o “nível global de saúde da sociedade inteira ao reduzir o que 

constitui justamente a saúde de cada indivíduo: a sua autonomia pessoal” 

(ILLICH, 1975, p. 9). Ele também é bastante enfático ao defender a tese de que 

o ato médico pouco contribui para as transformações do perfil epidemiológico 

de uma sociedade, depositando no meio muito mais confiança no que diz 

respeito às determinações da saúde da população. “A alimentação, as 

condições de habitação e de trabalho, a coesão do tecido social (...) 

desempenham papel decisivo na determinação do estado de saúde dos adultos 

e da idade em que têm probabilidade de morrer” (ILLICH, 1975, p.15). Seguida 

do meio, viria o sanitarismo como segundo determinante para o impacto 

positivo na saúde de uma população, e só em terceiro momento o impacto do 

ato médico. 

A autonomia cerceada do indivíduo em função da ação médica é o que 

garante a sustentação da ideologia clínica. A interdependência entre a prática 

médica e as várias dimensões da sociedade é máxima: Na verdade, tal forma 

de pensamento se materializa sob a forma de políticas, de hábitos culturais e, 

obviamente, de um sistema técnico geograficamente estabelecido 

correspondentes. As ideologias são tão mais influentes na sociedade na 

medida em que são menos autônomas, isto é, quando são ativadas por 

instrumentos materiais e instituições que as mantém (MÉSZAROS, 2004). 

Pensando para além da profissão médica e em sua estrutura social tão 

sólida, novos e velhos pensamentos se entrecruzam, competindo com esta 
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hegemonia biomédica na semeadura de uma psicoesfera alternativa para se 

pensar a saúde pública. 

 

Os Fundamentos do Conceito amplo de saúde e a Reforma Sanitária 

Brasileira 

 

No subcapítulo anterior, em que foi possível conhecer a disseminação 

do pensamento clínico e suas consequentes implicações para a transformação 

do espaço geográfico, observamos o quanto uma ideologia dominante é capaz 

de difundir-se através da simples difusão de seus meios materiais e, no fim das 

contas, ganham uma importante força e enraizamento em nossa realidade 

social. Contudo, mesmo em uma situação em que uma hegemonia se mostra 

praticamente incontestável, novas ideologias podem aparecer, seja para 

concorrer, seja para antagonizar. E neste antagonismo ideologias críticas 

surgem, e no próprio movimento da sociedade, ambicionam ganhar força e se 

instaurarem de alguma forma. 

Neste sentido, Moysés (2011) destaca o modelo biomédico ou 

flexneriano descrito no capítulo anterior como o que ainda “orienta a prática do 

que, por aproximação, poderíamos chamar de paradigma dominante” 

(MOYSÉS, 2011, p. 30), ressaltando contudo a existência de vários outros 

modelos, a citar os da “medicina preventiva, da saúde comunitária, da saúde 

coletiva e da promoção em saúde. (...) opõem-se em seus princípios ao 

[modelo biomédico] que, em certa medida, estão incluídos no Sistema Único de 

Saúde“ (Idem, p. 30). 

No contexto brasileiro, a Reforma Sanitária Brasileira pode ser 

considerada um importante movimento que catalisa em si todo o conjunto de 

ideologias críticas que surgem no meio de um momento social peculiar no país, 

marcado pela redemocratização do Estado. Tal movimento não se antagoniza 

somente ao pensamento clínico, mas também a pensamentos mais amplos que 

dizem respeito à própria existência do Estado brasileiro. Um conjunto de 

premissas políticas (repensar o papel do estado, renovação do pacto 

federativo, inclusão da sociedade civil na participação ativa das transformações 

sociais) também fundamenta a reforma sanitária. E na medida em que esta 
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ideologia crítica conquista seu espaço como psicoesfera uma nova tecnoesfera 

é demandada. 

O processo de consolidação da Reforma Sanitária tem duas dimensões: 

Uma dimensão acadêmica, já que entra em jogo os próprios fundamentos 

filosóficos e teóricos da doença; E uma dimensão política e social, que catalisa 

em diversas sociedades um movimento social cuja agenda pauta-se na reforma 

profunda das políticas de saúde. Na proposta metodológica de Paim (2008), as 

dimensões da reforma sanitária podem ser analisadas como idéia-proposta-

projeto-movimento-processo: O campo das idéias, segundo o autor, “se 

expressa em percepção, representação e pensamento inicial” (PAIM, 2008, 

p.36), e complementamos a sua formulação acrescentando que, no campo das 

idéias, encontramos o âmbito filosófico e teórico que fundam tal pensamento. 

Nas outras etapas da análise, o projeto torna-se também político, geográfico, 

cultural e social, já que criam-se instrumentos materiais para que tal idéia 

possa ser posta em prática. 

De acordo com Paim (2008), a ambição almejada pela Reforma 

Sanitária Brasileira só foi possível de ser formulada por ter sido influenciada por 

um contexto político que permeou positivamente esta nova filosofia política. Tal 

contexto é marcado pela recuperação dos direitos políticos para os cidadãos 

Brasileiros, no fim da década de setenta e toda a década de oitenta, 

culminando com a fundação da Nova República, em 1988. Tais direitos 

políticos estão baseados num Estado Democrático de Direito, cujo resgate da 

cidadania para cada indivíduo da sociedade fosse recuperada e posta em 

primeiro plano. 

A proposta da Reforma Sanitária Brasileira teve a oitava Conferência 

Nacional em Saúde, em 1986, uma de suas principais referências. Em seu 

relatório, estabeleceu-se um conjunto de questões consideradas definidoras de 

uma nova política de saúde. Entre estas questões, ainda segundo Paim (2008), 

estão: A busca pelo direito igualitário e universal à saúde; b) O dever do Estado 

na promoção e recuperação da saúde; A natureza pública das ações e serviços 

de saúde; organização regional e hierárquica dos serviços, constituindo-se num 

sistema único e integrado; Descentralização estadual e municipal do controle 

sobre os serviços de saúde. Contudo, sem dúvida uma das questões 
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balizadoras é a reforma teórica do “conceito de saúde, referido não apenas à 

assistência médica, mas relacionado com todos os seus determinantes e 

condicionantes” (PAIM, 2008, P. 155) 

Uma das principais idéias defendidas por este autor é que a Reforma 

Sanitária Brasileira não e uma simples reforma setorial que seria restritamente 

solucionada através de uma redefinição institucional e burocrática do estado no 

que diz respeito à prestação de serviços de saúde. Haveria de acontecer uma 

reformulação geral da situação sanitária do Brasil. Para Arouca (1988), haveria 

quatro elementos básicos para definir tal situação: 

 

“1ª.) A dimensão específica: como o campo da dinâmica do fenômeno 
saúde/doença nas populações, que se expressa pelos indicadores 
disponíveis, como o coeficiente da mortalidade infantil, expecativa de 
vida, etc., pela experiência acumulada, pela comparação com o nível 
de saúde já alcançado por outras populações, etc. 2ª.) A dimensão 
institucional: como o campo das instituições que atuam no setor 
(públicas, privadas, beneficentes), da produção de mercadorias, de 
equipamentos, a formação de recursos humanos. Este campo é mais 
tradicionalmente definido como o Sistema ou o Setor Saúde. 3ª.) A 
dimensão ideológica: em que há valores, juízos, concepções, 
preconceitos que representam a expressão simbólica e histórica 
de uma dada situação sanitária. 4ª.) A dimensão das relações: num 
dado momento histórico, a organização social e produtiva de uma 
sociedade leva a que a produção, distribuição e apropriação das 
riquezas de forma a determinar situações de risco e de possibilidades 
ao fenômeno saúde/doença” (AROUCA, 1988, Apud PAIM, 2008 – 
Grifo nosso). 
 

Destacamos a terceira dimensão citada por Sérgio Arouca por acreditar 

que os fundamentos ideológicos da Reforma Sanitária Brasileira estão 

fundamentadas a partir de intencionalidades específicas.. Além disto, 

acreditamos na seguinte premissa: Considera-se que estas quadro dimensões 

da situação sanitária estão relacionadas indissociavelmente, de forma que, ao 

pensar em uma revolução geral da situação sanitária, todas elas devam ser 

transformadas. Em terceiro lugar, acreditamos que, no reino das 

intencionalidades e das ideologias, fundam-se as bases para as ações 

vindouras que afetam a realidade concreta: desta forma, se não mudam as 

premissas ideológicas, ou pouco mudam a natureza das ações empregadas na 

transformação de um contexto social.  

A conceituação de doença da reforma sanitária foi elaborada pelo seu 

braço acadêmico na década de setenta. Suas principais bandeiras vinham dos 
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departamentos de medicina preventiva e medicina social (PAIM, 2008). Num 

primeiro momento, foi compreendida como um “único processo que resulta da 

interação do homem consigo mesmo, com outros homens na sociedade e com 

elementos bióticos e abióticos do meio” (SILVA, 1973 Apud PAIM, 2008). 

Derivam-se daí duas conceituações contestatórias a esta primeira: A 

conceituação de determinação social das doenças e de processo de trabalho 

em saúde. Tais conceituações mantinham o argumento que a saúde, na 

coletividade, “não pode ser explicada exclusivamente pelas dimensões 

biológica e ecológica” (PAIM, 2008, p. 165). Tinha-se no materialismo histórico 

o fundamento epistemológico do objeto processo saúde/doença. 

Com esta premissa, abrem-se novas possibilidades de ações e de 

processos de trabalho em saúde que ampliam o escopo da responsabilidade 

do estado e dos setores públicos sobre a saúde do cidadão. Vaitsman (1992) 

ainda reavalia tais conceituações sobre a saúde, observando que a dimensão 

da produção social faz parte do processo saúde/doença, mas não deve ser 

vista como determinante: 

A existência de saúde, que é física e mental, está ligada a uma série 
de condições irredutíveis umas às outras. Um conceito ampliado não 
poderia então considerar saúde só como resultante das formas de 
organização social da produção. Pois é produzida dentro de 
sociedades que, além da produção, possuem certas formas de 
organização da vida cotidiana, da sociabilidade, da afetividade, da 
sensualidade, da subjetividade, da cultura e do lazer, das relações 
com o meio ambiente. É antes resultante do conjunto da experiência 
social, individualizado em cada sentir e vivenciado num corpo que é 
também, não esqueçamos, biológico. (...) Pensar a saúde hoje passa 
então por pensar o indivíduo em sua organização da vida cotidiana, 
tal como esta se expressa não só através do trabalho mas também 
do lazer. (VAITSMAN, 1992, p. 171) 
 

Em uma avaliação resumida sobre o âmbito acadêmico da formulação 

teórica sobre o conceito de doença, Paim afirma que, ao final das contas, a 

epidemiologia crítica no Brasil sofreu um “epistemicídio” marcado pela “ênfase 

no setor ou no componente sistema de serviços de saúde”, deixando em 

segundo plano a “intervenção sobre o estado de saúde da população e seus 

determinantes” (PAIM, 2008, p. 168).  

A visão de Paim se assemelha aquela que assinala Almeida (2000), que 

considera a epidemiologia possuidora de um ponto cego em seu conceito 

chave, saúde. Para este autor, a epidemiologia encontrava uma segurança 
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epistemológica quando ela era uma ciência básica da medicina preventiva, que 

por sua vez era pautada em um sistema de conhecimento tradicionalmente 

biológico. A epidemiologia pertencia ao universo “da doença e da causalidade, 

da bioestatística e do conceito de risco, da terapêutica precoce e da profilaxia” 

(ALMEIDA, 2000, p.5), e neste sistema de conhecimento tal ciência buscava 

seus aportes. Neste momento, à epidemiologia era exigida apenas a “produção 

de um saber complementar ao saber clínico, capaz de proteger os corpos, as 

populações e os ambientes dos vetores (...) prevenindo assim a ocorrência de 

doenças” (ALMEIDA, 2000, p. 5). 

Com as transformações políticas que circundaram a atividade da saúde 

no século XX, a definição do conceito de saúde não acompanhou o processo. 

O surgimento da medicina preventiva causa comoção ideológica, o que 

significa uma “tremenda demanda epistemológica” (idem, p. 6) que a medicina 

e a clínica pouco teriam a contribuir. 

O fato é que, mesmo como o Epistemicídio evidenciado pelo autor, o 

conceito amplo de saúde é incorporado à agenda pública do movimento 

sanitário, ganhando fôlego especialmente na já mencionada oitava conferência 

nacional em saúde (op. Cit.). 

Em primeiro lugar, percebe-se uma diferença apenas na dimensão da 

conceituação biomédica em saúde e no conceito amplo, definido pela reforma 

sanitária. Quando a saúde é encarada como resultante de outros processos, 

não se explica na verdade o que ela é, mas apenas o que a produz. Então, o 

foco principal do conceito amplo de doença é a vida biológica do homem, e 

portanto a ideologia biomédica e a da reforma sanitária compartilham do 

mesmo objetivo. Neste sentido, a competição ideológica que estabelece 

critérios para definir o que é saúde torna-se incomensuravelmente injusta. A 

vida biológica humana é, hoje, ainda que de forma simbólica, propriedade da 

ideologia biomédica e de sua tecnoesfera. 

Por outro lado, nota-se outra diferença que pode ser chave na definição 

de práticas e políticas de saúde, no que diz respeito à revolução das naturezas 

ideológicas destas. O corpo teórico de definição do conceito clínico de saúde 

prevê que existe uma relação indissociável entre a saúde, a doença e a 

atividade biomédica (e entram, neste caso, todas as práticas profissionais que 
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participam da divisão do trabalho médico – Médicos, enfermeiros, biomédicos, 

técnicos): A doença é um dimensão biológica negativa para o corpo humano, e 

o único profissional capaz de intervir positivamente é aquele que detém em si o 

saber médico. 

O conceito amplo de saúde nos passa outra mensagem: Se ele prevê 

que existem outras dimensões que indiretamente intervém sobre a vida 

biológica do homem, outros profissionais e outros saberes são imprescindíveis 

para o processo de trabalho em saúde. Além dos médicos, dos enfermeiros e 

dos biomédicos, outros profissionais teriam responsabilidades equivalentes (ou 

até mesmo superiores) no cuidado com a saúde da população: 

Administradores públicos, epidemiólogos, cientistas sociais, economistas, 

geógrafos. Se Freidson (op. Cit.) acusa a profissão médica de tornar-se o único 

conhecimento atuante na situação de saúde de uma pessoa, tornando todos os 

outros indivíduos meros leigos, neste outro caminho de interpretação, o saber 

científico se amplia para além do paradigma clínico, saindo do escopo da 

ciência médica e ampliando-se para a totalidade da classe científica. 

Ainda que numa difícil competição, vários exemplos alternativos viáveis 

ao paradigma clínico podem ser citados como importantes medidas de 

intervenção terapêutica ao corpo. Importante lembrar aqui a coexistência de 

outras racionalidades médicas que se mostram no tempo presente, para além 

da racionalidade médica ocidental descrita anteriormente. Luz (2005), 

admitindo que o entendimento sobre a saúde passa por uma profunda 

discussão sobre sociabilidade e “ressignificação cultural de ações, relações e 

representações sociais relativas ao adoecimento e à saúde” (LUZ, 2005, p. 33), 

lembra-nos a existência de outras formas de racionalidade médica, comumente 

chamadas de ‘terapêuticas ou medicinas alternativas’, mas consideradas pela 

autora como sistemas médicos complexos, como a medicina homeopática, a 

medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica. São consideradas 

racionalidades médicas, além da medicina contemporânea ocidental, porque 

possuem cinco dimensões básicas estruturadas em termos teóricos: uma 

morfologia humana, uma fisiologia, uma doutrina médica que conceitua o 

significado do processo saúde-doença, um sistema de diagnose e um sistema 

terapêutico. (LUZ, 2005). É importante ressaltar que tais alternativas não 
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necessariamente estão alheias à lógica de mercado. A substituição de uma 

recionalidade médica por outra faria a assistência à saúde serem vistas como 

mercadoria. 

Algumas destas e outras racionalidades médicas são atualmente 

regularizadas pelo Ministério da Saúde através da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS, publicado em 2006 e que objetiva 

implantar diretrizes para a Medicina Tradicional Chinesa, Homeopatia, 

Fitoterapia, Termalismo e a Medicina Antroposífica.  

Neste sentido, apelando a outros campos de conhecimento e a outras 

práticas de saúde, a disputa pela prática sobre a saúde (do ponto de vista 

biológico e corpóreo) ficaria evidente, comprometendo o monopólio da clínica 

sobre tal ação, e assim ruiria o ultimo muro de resistência unívoca da clínica e 

nos aproximaríamos de uma reforma geral do contexto sanitário, como 

almejaria Paim (op. Cit). Esta reforma seria intrínseca à atividade científica não-

biomédica, bem como traria uma nova discussão sobre a natureza da reforma 

sanitária. Como transformar as práticas profissionais de saúde, aproveitando 

mecanismos já existentes dentro da própria institucionalidade do SUS, mas 

apequenando a importância da clínica? 

Deslocando o foco de intervenção das práticas de saúde para uma 

dimensão mais ampla do que a vida biológica, se proporia que a doença é 

muito mais do que responsabilidade da profissão médica, das terapias não-

biomédicas (que não conseguem expropriar a medicina sobre o domínio da 

vida) e da atividade clínica: Todas as dimensões da vida e todas as questões 

problemáticas socioeconômicas, culturais, geográficas, entre outras, seriam 

interpretadas como doenças, e outros campos do conhecimento que não 

sejam apenas as diversas racionalidades médicas, seriam capazes de atuar na 

resolução destas. Neste sentido, o Sistema de Saúde teria uma 

responsabilidade mais ampla. O cuidado do corpo não deixaria de ser 

responsabilidade do Sistema, mas seria amplamente reconhecida como uma 

atividade apenas parcial, ficando subordinada a todo um conjunto de atividades 

de caráter mais amplo. 

 

Ideologias em contraste, do hospital à unidade básica de saúde 
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Torna-se importante não encarar as diversas ideologias e racionalidades 

médicas citadas anteriormente de forma dicotômica e maniqueísta. No 

amálgama que constitui a totalidade do sistema de saúde, a multiplicidade de 

práticas em saúde coexistem e se solidarizam de maneira que o sistema de 

saúde nacional pode ser encarado como uma estrutura social onde haja uma 

interpenetração umbilical entre estes diversos sistemas de valores sobre a 

saúde. A clínica e a saúde coletiva, por exemplo, estão presentes nos mais 

variáveis mecanismos de ação política internos ao SUS. 

Qualquer totalidade social é constituída por diversos conjuntos de 

determinações valorativas (ou seja, os marcos ideológicos que definem a forma 

social de pensar e agir), bem como de determinações funcionais/instrumentais, 

que na sociedade capitalista, são geralmente técnicas/tecnológicas 

(MÉSZAROS, 2009). Mas, no embate ativo das diversas práticas sociais, as 

determinações valorativas hegemônicas, como é o caso da racionalidade 

biomédica, tem seus valores já institucionalizados e mistificados, e uma vez 

que isto acontece, “podem facilmente assumir o manto da pura 

instrumentalidade” (MÉSZAROS, 2009, p. 105). E, nesta situação, apenas os 

sistemas de valores contrários ainda encontram-se num patamar de 

contestação e de descrédito. 

Podemos verificar a dimensão geográfica da racionalidade biomédica 

através da própria existência do hospital. Na medida em que o trabalho médico 

e o hospital formam-se indissociavelmente, este acaba por compor o conjunto 

das determinações funcionais deste sistema de valores sobre a saúde – ao 

lado da própria divisão do trabalho médico, das indústrias farmacêuticas, da 

produção de informações diagnósticas, entre outras. A existência desde objeto 

técnico se faz necessariamente vinculado a uma estrutura ideológica únivoca.  

Em 2010, o Grupo de Trabalho de Gestão da Câmara Técnica da 

Comissão Intergestores Tripartite2 publica relatório em que manifesta 

preocupação com a organização das redes de atenção à saúde do SUS 

voltadas ao modelo curativista e hospitalar, admitindo sua insuficiência e 

insustentabilidade frente ao atual perfil epidemiológico brasileiro, marcado por 

                                                           
2
 composto com representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 

do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Ministério da Saúde (MS). 
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doenças típicas de países subdesenvolvidos, facilmente prevenidas com ações 

sanitárias, problemas de saúde como mortes maternas e óbitos infantis por 

causas consideradas evitáveis, e pelas doenças crônicas, como o 

sedentarismo, o tabagismo, alimentação inadequada, obesidade e o 

crescimento das causas externas em decorrência do aumento da violência e 

dos acidentes de trânsito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

Podemos argumentar que um dos motivos deste insucesso do modelo 

curativista evidenciado está na própria característica do hospital enquanto 

objeto técnico do período atual da ciência clínica, associada à tecnologia e à 

racionalidade instrumental. O hospital possui uma versatilidade funcional muito 

pequena. Neste sentido, ao instalar-se no lugar, o hospital obedece a máxima 

intencionalidade das determinações valorativas da clínica. Por isso ele sugere 

o seu “papel a desempenhar, porque são instalados obedecendo a uma lógica 

que nos é estranha, uma nova fonte de alienação. Sua funcionalidade é 

extrema, mas seus fins últimos nos escapam” (SANTOS, 2008, p. 217). Por 

fim, a funcionalidade do hospital, que é moldada à perfeição para suprir a 

existência do sistema de valores da ideologia biomédica, acaba por ser muito 

menos um “membro da família” de objetos encontrados em seu entorno, e 

muito mais pertencente a uma família de objetos universais, componente de 

um sistema de técnico globalmente difundido. 

Por outro lado, não podemos esquecer que este objeto técnico coexiste 

com outros que têm depositados em si um grau de funcionalidade bem menos 

pré-definido, bem menos especializado. Tais objetos técnicos, dotados de 

menos potencial mercantil, se estabelecem na mesma área que os 

mencionados acima, oferecendo “fluxos mais numerosos e diversos, tornando 

o espaço mais denso e mais complexo” (ibidem, p. 216). 

No sistema de saúde, a unidade básica de saúde (UBS) é um claro 

exemplo de um objeto técnico informacionalmente e tecnologicamente menos 

dotado que o hospital. Por este motivo, assumimos a princípio que a 

possibilidade deste de servir-se de outros determinantes valorativos, contrários 

ao biomédico, é mais latente. Seu próprio direcionamento funcional, voltado às 

ações mais básicas da clínica e às ações da saúde coletiva, abrem as portas 

de tal objeto às intempéries múltiplas do cotidiano, do lugar no qual está 
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inserido. Por mais que o hospital também esteja, o retorno deste à sociedade é 

mais limitado: clinicar, diagnosticar e curar. A atenção básica e as políticas que 

a envolve, seja através do cotidiano de trabalho dos próprios médicos, ou do 

agente comunitário de saúde, podem ser bem mais criativas e rebeldes, no que 

tange a questão da prática em saúde no Brasil. Não é a toa que o relatório do 

grupo técnico da comissão tripartite propõe como solução para a mudança da 

rede assistencial do SUS transformar a Atenção Primária em Saúde (APS) na 

coordenadora do cuidado ordenadora da rede, tanto em sua organização 

interna, quanto em sua capacidade de interface justo aos desafios do “cenário 

socioeconômico, demográfico, epidemiológico e sanitário” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010, p.5). 

A unidade básica de saúde é um objeto geográfico menos perfeito que o 

hospital, por conter menos tecnologia clínica, e consequentemente tem o 

potencial de comportar em si não apenas atividades não-clínicas, como a 

humanização em saúde e a saúde coletiva, como também subverter 

completamente a prática em saúde, assumindo novas posturas frente à ação 

da ideologia biomédica. Amplifica o escopo de preocupações da saúde pública 

para além da cura do corpo. É na atenção básica onde existe o potencial 

prático de realização do conceito amplo de saúde, que embora seja um ponto 

cego dentro da epidemiologia, não o é âmbito da filosofia. Canguilhem (2009), 

por exemplo, afirma que nesta preocupação em definir onde inicia o patológico, 

onde a saúde deixa de ser e dá lugar à doença, “O indivíduo é que avalia essa 

transformação porque é ele que sofre suas consequências, no próprio 

momento em que se sente incapaz de realizar as tarefas que a nova situação 

lhe impõe” (CANGUILHEM, 2009, p 71). Em suma, o autor defende a tese de 

que o próprio conceito de normal e de patológico é impreciso, visto a 

indefinição social desta linha e a subjetividade conceitual definida pelo próprio 

indivíduo que encontra-se na condição de saudável ou doente. 

Para tal autor, portanto, a noção de saúde é muito menos passível de 

ser definida, padronizada e aplicada por meios institucionais, e bem mais 

diversa, na medida em que são diversas as pessoas e os lugares. Na mesma 

linha se põe Illich (1975), que através de sua doutrina libertária, põe a tese de 

que, aproximando as pessoas de sua própria autonomia, de sua liberdade de 
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fazer escolhas, aproximar-se-á também de sua saúde. 

Autonomia e diversidade são noções pertencentes a formas não-

biomédicas de determinações valorativas sobre a saúde, e neste sentido o 

conceito amplo (op. Cit) é bastante compatível. E as ações autônomas e 

diversas são produtos do cotidiano e das pessoas que o constrói. 

O que observamos até então em relação a atenção básica, no entanto, 

se mostra apenas como possibilidade. Torna-se necessário observar como, na 

prática, a atenção à saúde se solidariza com outros componentes do sistema 

de saúde, e desta forma será possível observar como ocorrem os diferentes 

embates ideológicos dentro do próprio sistema de saúde pública. A atividade 

informacional do SUS, neste sentido, adquire uma seminal importância. 

 

A política informacional do SUS como mantenedora de contradições 

ideológicas sobre a saúde 

 

A principal premissa deste subcapítulo é destacar a atividade 

informacional do SUS enquanto importante regulador do metabolismo interno 

que existe entre os diversos setores na saúde pública no Brasil e, enquanto tal, 

potencializador das racionalidades existentes sobre saúde. Enquanto 

componente imaterial regulador do sistema, a informação acaba por refletir as 

próprias racionalidades que incrustam a saúde pública. O próprio Ministério da 

Saúde reconhece que o sistema de informação em saúde (SIS) é uma 

importante ferramenta para o processo de tomada de decisões técnicas e 

políticas. Deve ser concebido como promotor de ações, produtor de 

conhecimento e descritor da representação de uma realidade. (BRANCO, 

2006) 

A partir de meados da década de setenta, em especial em 1975 com a 

1ª Reunião Nacional de Sistemas de Informação em Saúde, o estado brasileiro 

iniciou o seu esforço em construir uma agenda política para a política de 

informação em saúde, já que naquele momento, o cenário deste setor 

encontrava uma forte desarticulação e fragmentação técnica e metodológica 

entre os diversos sistemas de informação em saúde preexistentes, bem como 

uma intensa desigualdade tecnológica do suporte técnico da atividade 
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informacional – a família de técnicas informacionais a qual se refere Silva 

(2001) – no território brasileiro. 

Neste momento, a atividade informacional em saúde ganha força, já que 

“a montagem de um sistema integrado de informação-decisão-controle que 

cubra as necessidades técnicas, administrativas e de condução política do 

sistema” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1980, Apud Branco, 2006, p. 91) era tido 

como condição básica para a racionalização do sistema nacional de saúde. A 

informação enquanto componente imaterial do sistema técnico da saúde 

recebe os holofotes e ganha centralidade. 

Outra importante característica da política de informação saúde naquele 

momento é a incorporação do tema da descentralização dos poderes 

federativos, formando um novo pacto entre as diversas unidades da federação. 

Inicialmente na década de oitenta, culminando em 1988 com a nova 

constituição brasileira, a relação entre os pactos federativos era revisada, e a 

principal bandeira que surge neste momento gira em torno da relação de 

cooperação entre o município, o estado e a União, ao invés de uma relação 

piramidal rigidamente hierárquica. No que tange à política de informação em 

saúde, deu-se intensidade ao processo de estruturação dos órgãos setoriais de 

informação em saúde das unidades federativas do país, tanto do ponto de vista 

tecnológico quanto do ponto de vista da capacitação dos profissionais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1982). 

Neste sentido, a atividade informacional ganha um novo contorno: Além 

de sua dimensão técnica, com uma importância operacional para o sistema de 

saúde, ganha uma importante nuance política, já que em si é germinado um 

novo processo democrático de descentralização da informação e, 

consequentemente do potencial de gestão política em escalas locais e 

regionais. 

No período pós-1988, com os artigos 196 a 200 da constituição, funda-

se o sistema único de saúde, mas apenas na promulgação da lei orgânica da 

saúde, dois anos depois, delineia-se as diretrizes para se pensar a saúde no 

Brasil. Faz parte dos princípios e diretrizes do SUS, como consta no artigo 7º 

da lei, o direito à informação às pessoas assistidas sobre a própria saúde, bem 

como o dever público de divulgar informação quanto ao potencial dos serviços 
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de saúde e a sua utilização pelo usuário. (BRASIL, 1990) Já no artigo 15º, a 

organização e coordenação do sistema de informação de saúde aparece como 

atribuição comum à união, os estados e os municípios brasileiros. Por, fim, nos 

artigos 39º e 47º, existe o compromisso de, respectivamente, permitir o acesso 

aos serviços de informática e base de dados do Ministério da Saúde, e de 

organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde, com a principal função 

de integrar em todo o território nacional informações epidemiológicas e de 

prestação de serviços. 

Em 1991, é criado o departamento de informática do SUS – DATASUS – 

que ganha maior autonomia com o decreto 4.194, em 2002 quando é 

incorporado à secretaria executiva do Ministério da Saúde. De acordo com o 

artigo 38 do decreto 8.065, de 2013, que atualiza o decreto citado 

anteriormente, as seguintes atribuições são dadas ao DATASUS: 

 Regulamentar as ações de informatização do SUS, mantendo e 

desenvolvendo os sistemas de informações em saúde; 

 Desenvolver serviços de tecnologia da informação que possibilitem a 

implementação de sistemas e disseminação de informações para 

ações de saúde e para atender aos sistemas internos de gestão do 

Ministério da Saúde; 

 Manter o banco de dados dos sistemas de informação; 

 Assegurar o acesso às informações aos gestores do SUS; 

 Definir programas de cooperação tecnológica com entidades de 

pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e 

metodologia em tecnologia da informação (T.I); 

 Apoiar os diversos entes federativos na informatização de atividades 

do SUS; 

 Gerencia a Rede Lógica do Ministério da Saúde; e 

 Promover o atendimento ao usuário de informática do Ministério da 

Saúde; 

 

Se por um lado verificamos o reconhecimento teórico da 

indissociabilidade entre as dimensões técnica e política da informação, 

observamos na prática, através da criação do DATASUS, uma estrutura 
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organizacional bastante sólida da sua dimensão técnica. Sob esta óptica, a 

atividade informacional do SUS agora dispõe de um órgão que não somente 

debruça-se sobre os produtos em T.I do Ministério da Saúde, mas também 

normatiza a informação e a informática em saúde, subordinando todos os 

esforços informacionais à sua lógica instrumental. 

A lógica do sistema técnico de informação, como assinala Silva (2001) 

possui um conjunto de características: 

1. A atividade informacional funciona através de normas precisas; 

2. É dependente da tecnologia e por este motivo é conduzido pela 

aceleração da inovação tecnológica; 

3. Geralmente é fundada com ideologias e intencionalidades 

externas ao lugar onde tal sistema é implantado e utilizado, sendo portanto 

constituída basicamente por uma “solidariedade organizacional” 

4.  “São verdadeiros Híbridos de ciência e política, de objetos e 

ações e, por conseguinte, constituem ‘redes sociotécnicas’“ (SILVA, 2001, p. 

241) 

5. Sustenta-se num discurso autoreferido; 

6. É extremamente funcional; 

7. É fundado na racionalidade instrumental, e é subordinado a um 

campo semântico particular (Eficácia, lucro, eficiência, cálculo, previsão, entre 

outros); 

8. Tem a principal orientação política de potencializar as ações de 

cunho organizacionais. 

 

Além disso, quando a lei que regulamenta este órgão preconiza seu 

status de regulamentador da atividade informacional em todos os entes 

federativos, em vias de unificar todo o sistema informacional, o discurso da 

informatização que permeia a criação do DATASUS acaba por se tornar, por si 

só, um sistema ideológico autônomo. Em outras palavras, independente das 

práticas em saúde tidas como prioridade pelo Ministério da Saúde, a 

informática e os sistemas de informação em saúde tornam-se paradigmas 

intocáveis, unânimes, ungidos sob a óptica do progresso tecnológico. Neste 

sentido, concordamos com Mészáros (2004), que no que diz respeito a esta 
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perspectiva neutra e unânime do progresso científico assinala que a mesma 

torna-se “o quadro de referência comum para uma multidão de ideologias 

diferentes” (MÉSZAROS, 2004, p. 250). 

Mas, embora construída dentro de um sistema ideológico autônomo, a 

informação gerida dentro desta racionalidade instrumental provocada pela 

informática não é neutra. Isto porque não podemos esquecer que existe uma 

dimensão política da informação e da informática em saúde. A política 

instrumental do DATASUS se associa também coma política maior do setor 

saúde no Brasil. Se a informática é responsável pela forma do dado – em todas 

as suas fases de execução, desde seu levantamento, processamento e 

armazenamento – é a intencionalidade política que está por trás que define as 

linhas gerais de seu conteúdo. Podemos dizer que a informação em saúde é 

um híbrido, pois é receptáculo das várias linhas ideológicas mostradas ao 

longo do nosso primeiro capítulo, mas com uma estrutura física unívoca, 

determinada pelo próprio DATASUS. Não é a toa que este órgão controla, hoje, 

um conjunto de sistemas de informação semelhantes em estrutura, mas 

diversos nas possibilidades de dados produzidos, como é o caso do Sistema 

de Informação Hospitalar, Sistema de Informação Ambulatorial, Sistema de 

Informação da Atenção Básica, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde, Sistema Informacional de Orçamento Público em Saúde, entre outros. 

Desta maneira, é impossível compreender a atividade informacional do 

Ministério da Saúde sem considerar as Interfaces do DATASUS com outros 

órgãos e departamentos do próprio Ministério. É nesta interface que podemos 

observar como se dá a interação das diversas racionalidades sobre a saúde 

elencadas neste capítulo com o “exoesqueleto” técnico construído pelo 

Departamento de Informática. 

O Plano Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) é o 

principal documento que materializa de forma mais clara a interação híbrida 

entre a dimensão técnica e política da atividade informacional em saúde. 

Publicado em março de 2004, o documento é a reunião de um esforço em 

sistematizar, pela primeira vez, o discurso político da informação em saúde no 

Brasil. A sua comissão de sistematização inclui membros do próprio Ministério 

da Saúde, do conselho nacional de secretarias municipais de saúde 
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(CONASEMS), da Universidade de Pelotas (UFPel), e do Conselho Nacional 

de Secretarias de Saúde (CONASS). É importante destacar que dos sete 

membros da comissão, cinco pertenciam ao Ministério da Saúde, seja como 

consultores ou funcionários permanentes. Destes cinco, um é médico, doutor 

em saúde coletiva; dois são médicos com pós-graduação em informática 

médica; outros dois especialistas técnicos da área de informação e informática 

em saúde, sendo um do DATASUS, e outro da própria secretaria-executiva. É 

importante anotar também que um dos médicos especialistas em informática 

médica que compôs a comissão é, hoje, diretor de relações institucionais da 

SBIS – Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, proeminente instituição 

que visa a promoção do progresso tecnológico na área de informática médica, 

sobretudo nas atividades Sistemas de Informação em Saúde, Prontuário 

Eletrônico do Paciente, Telemedicina, processamento de sinais biológicos, 

processamento de imagens médicas e Padronização da Informação em Saúde. 

De acordo com o documento, o ano de 2003 foi fundamental para o 

debate e para a formulação de marcos para uma política nacional de 

informação em informática em saúde. Com a 12ª Conferência Nacional de 

Saúde, veio a deliberação “a favor da elaboração e implementação das 

políticas articuladas de informação, comunicação, educação permanente e 

popular em saúde, para as três esferas de governo” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004, p. 4). Neste sentido, estabeleceu como principais marcos ideológicos a 

democratização da informação e a sua modernização. Em seguida, do ponto 

de vista prático, algumas necessidades primordiais foram detectadas: 

 Integração dos sistemas de informação e do uso da informática para 

a melhoria da produtividade e qualidade do processo de trabalho em 

saúde; 

 Eliminar a necessidade de criar instrumentos paralelos de coleta de 

dados impresso em papel, que aumentaria a probabilidade de “erros 

e vieses na informação produzida e utilizada para a tomada de 

decisão” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 5); 

 Padronização da informação em saúde, que traria a possibilidade de 

intercâmbio de dados entre os serviços de saúde e a alimentação 

automática dos sistemas de informação em saúde; 
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 O processo de informatização abarcaria tanto o conjunto de serviços 

de saúde voltados ao cuidado individual quanto das ações de saúde 

coletiva. 

 

Como principais instrumentos a serem implementados através da 

política nacional em saúde destacam-se o registro eletrônico, a telesaúde e os 

protocolos clínicos. 

Com o registro eletrônico, evitaria “a deteriorização, a perda e a 

adulteração de histórias clínicas, a duplicação de prescrições terapêutcas e de 

exames, com evidente redução de custos” (idem, p. 12) Além disso, a reunião 

de toda a informação sobre o paciente seria realizada de forma mais eficiente. 

Este instrumento poderia servir para as iniciativas coletivas em saúde. 

No que toca à telessaúde, fala-se da aplicação através da oferta de 

informações sobre a variedade de especialidades médicas, enquanto que o 

protocolo clínico beneficiaria a padronização dos planos terapêuticos, a 

regulação dos serviços clínicos através da demanda por atenção secundária e 

terciária. 

Com estas considerações iniciais, delineiam-se os propósitos principais 

da PNIIS: 

 

 Produzir informação para os cidadãos, melhorando os processos de 

trabalho através da tecnologia da informação; 

 Estabelecer a informação e a informatização em saúde como macro 

estratégia de gestão do SUS; 

 Integrar e articular as informações em saúde; 

 Registro eletrônico como estratégia básica fundamental; 

 Registrar todos os pacientes que usam o SUS, através do protocolo 

eletrônico; 

 

Em seguida, o documento propõe dezenove diretrizes fundamentais que 

permeiam a elaboração da PNIIS. Realizando uma análise conjunta destas 

diretrizes, estabelecemos as seguintes observações: 

Em primeiro lugar, o PNIIS prevê uma otimização da burocracia interna 
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do sistema de saúde, criando mecanismos que facilitem a fluidez de 

informação, com o objetivo de qualificar o processo de trabalho dos 

profissionais em saúde e melhorar a relação informacional e comunicacional 

entre os diversos departamentos internos ao Ministério da Saúde. O 

estabelecimento do Registro Eletrônico de Saúde, do Cartão Nacional de 

Saúde e da padronização de representação da informação em saúde são 

esforços constituídos neste sentido. Adota-se portanto uma postura claramente 

organizacional e endógena ao sistema de saúde. As diretrizes do PNIIS que 

vão neste sentido acabam por não caracterizar uma transformação da saúde 

pública, mas apenas um aumento da fluidez informacional que auxilie a ação 

política já existente dentro do SUS. 

Em segundo lugar, a crença na modernização da atividade informacional 

como condição para a democratização da saúde é visível. Democratização da 

informação seria sinônimo de estabelecer mecanismos de compartilhamento de 

dados, assegurar privacidade daqueles que fornecem informações individuais 

em saúde e garantir acesso livre a base de dados. 

Em terceiro lugar: Apesar da pretensa multifuncionalidade do sistema 

técnico de informação em saúde, que se dispõe a regular e integrar os 

sistemas informacionais de todo o Ministério da Saúde, independente das 

tarefas particulares de cada departamento, percebemos que as ações políticas 

propostas pela PNIIS giram em torno de apenas três tecnologias: O Registro 

Eletrônico de Usuário, a Telessaúde e o Prontuário Clínico. 

As três tecnologias escolhidas fazem parte daquilo que a Sociedade 

Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) considera como Informática Médica  

ou Informática em Saúde, definida por Degoulet & Fieschi (1999) como uma 

ciência que, 

“Like other disciplines such as molecular biology or the 
neurosciences, has it roots in the history and ideas of 
information theory. It is characterized by its subject 
(medicine) and its methods (those of information 
management). (…) It is well suited to an experimental 
approach: suggestion of a hypothesis; modeling; 
experimentation.” (DEGOULET & FIESCHI, 1999, p. X) 

 

A informática médica é, portanto, vinculada a um modelo hegemônico de 

saúde e não pode ser vista de fora dissociada de seu campo de estudo 
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nuclear: A medicina. Ela surge através do vínculo entre a medicina, as 

metodologias de gestão da informação e a racionalidade instrumental proposta 

pela ciência neopositivista. De acordo com Sigulem (1997), caberia uma 

diferenciação entre os termos “informática médica” e “informática em saúde”, 

visto que esta segunda abrangeria outras áreas do campo de conhecimento da 

saúde – mais precisamente a enfermagem, a nutrição, a odontologia e a 

veterinária. 

Neste sentido, o Plano Nacional de Informática e Informação em Saúde, 

associado ao seu principal agente indutor de políticas, o DATASUS, possui um 

núcleo científico bastante direcionado. A Informática Médica é o campo da 

ciência que permanece no substrato da política nacional de informação em 

saúde, e na medida que o DATASUS se apresenta como órgão-chave na 

organização das atividades informacionais do SUS como um todo, acaba por 

interferir em todas as dimensões das políticas de saúde. 

 Em quarto lugar: O conjunto das diretrizes propostas pouco esclarece 

sobre a atividade informacional de ações da saúde coletiva. Nas menções 

feitas à esta dimensão da saúde publica, apenas a relaciona com o processo 

de informatização através do registro eletrônico em saúde. Além disso, a única 

crítica contundente ao modelo biomédico de saúde é exposta de maneira 

bastante demagógica ao se discuti as competências institucionais em torno da 

informação e informática em saúde: 

“Instrumentalizar processos de mudança na hegemonia do modelo 
biomédico da doença, com a adoção da Promoção da Saúde como 
estratégia, onde a Informação em Saúde ao ser apropriada pela 
população tem uma contribuição fundamental para a construção da 
‘consciência sanitária’, dos direitos de saúde e do dever do Estado 
neste processo” (MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2004, p. 27) 
 

De acordo com esse trecho, a instrumentalização do combate à 

hegemonia do modelo biomédico se daria através da apropriação da 

informação cuja produção é monopólio do Ministério, e mais precisamente do 

DATASUS e sua informática médica. Será mesmo que o mero acesso à 

informação já estrategicamente pensada, processada e produzida por um 

grupo de técnicos do Ministério da Saúde é o suficiente para garantir uma 

mudança na hegemonia do modelo biomédico de doença e, portanto uma 

reconfiguração das práticas da saúde no Brasil? Qual o significado deste 
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acesso, quando vislumbramos uma arquitetura informática e informacional 

estrutural do sistema único de saúde pautado nos ideais de informatização, 

padronização, informática médica, desburocratização, descentralização e 

fluidez do trabalho profissional em saúde? 

Este conjunto de noções que permeia a política de informação da saúde 

pública brasileira muito se assemelha com todo o arquétipo organizacional que 

caracteriza as transformações e revoluções da informação nas empresas 

capitalistas nos últimos anos. Lojkine (1994), por exemplo, deixa claro o quanto 

as novas tecnologias de informação foram condição essencial para a transição 

de um modelo empresarial rígido e mecânico para outro flexível e integrado. De 

acordo com Lopes (2008), houve uma revolução gerencial do capitalismo, que 

fez do conhecimento-informação “a base de seu processo de valorização” 

(LOPES, 2008, p. 67). Tais sistemas produtivos contemporâneos “dependem 

de conhecimentos estratégicos” (SILVA, 2001, p.104) e a informação, neste 

sentido é alçada para o patamar de recurso estratégico, “utilizado seletiva e 

hierarquicamente” (idem, p. 104). Ainda segundo a autora, o conteúdo e a 

trama dos fluxos informacionais contemporâneos levam a ordem vertical e 

organizacional da inteligência da globalização aos lugares, ignorando o seu 

entorno (SILVA, 2001). 

Desta maneira, a informação dentro do Sistema Único de Saúde possui 

uma função equivalente à mesma numa empresa capitalista: Insumo 

estratégico, instrumento que racionalizada e raciona ações, recursos e tempo, 

elo comum que orquestraria todas as dimensões do sistema de saúde. Dentro 

de um padrão informacional biomédico, os dados prometem se descentralizar à 

escala do indivíduo, diversificando e “flexibilizando” as ações de saúde para 

uma incontável quantidade de perfis biológicos.  

Não é difícil perceber que esta característica da informação em saúde 

auxilia e muito a reorganização da rede assistencial médico-hospitalar do SUS. 

A modernização de um banco de dados clínico da população brasileira torna 

acessível o planejamento mais adequado da distribuição territorial dos hospitais 

e ambulatórios no país, bem como os equipamentos e profissionais neles 

existentes. 

Basta-nos relembrar a quantidade massiva de sistemas de informações 
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voltados a auxiliar na gestão da atividade biomédica própria ao SUS, como os 

já mencionados SIH, SIA, SIOPS, além do HOSPUB (Sistema Integrado de 

Informatização de Ambiente Hospitalar), CIHA (Sistema de Comunicação de 

Informação Hospitalar e Ambulantorial), SIHD (Sistema de Informações 

Hospitalares Descentralizado), HIPERDIA (Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos), entre tantos outros. 

Não podemos ignorar, contudo, a profunda contradição existente dentro 

do Sistema Único de Saúde entre a racionalidade médica e uma ampla 

quantidade de ideologias e ações não-hegemônicas existentes sobre saúde. 

Na medida em que o poder regulatório do DATASUS se associa a um plano 

nacional de informação e informática médica, as outras formas de se pensar a 

saúde são duramente cerceadas. 

Dentro de um modelo de saúde biomédico, curativista, centrado na 

prática clínica e hospitalar, em que a atenção primária é vista como uma 

antessala (ou porta de entrada) do sistema de saúde3, tal concepção sobre a 

atividade informacional parece se encaixar de forma adequada. Da mesma 

forma que nos atentamos à característica de extrema compatibilidade entre o 

objeto técnico hospital e a raiz ideológica que o metaboliza, as mesmas 

características podem ser observadas neste sistema técnico de informação 

proposto pela saúde pública brasileira.  

Ao longo deste primeiro capítulo, elencamos a diversidade de ideologias 

que permeiam a atividade do SUS, e em específico na sua atividade 

informacional; Destacamos a ideologia biomédica como hegemônica dentro do 

SUS e o hospital como seu principal objeto geográfico; Evidenciamos um 

reconhecimento de uma multiplicidade de racionalidades sobre a saúde e o 

potencial destes se desenvolverem na escala dos lugares e da atenção 

primária de saúde; Observamos o caráter eminentemente tecnológico e 

biomédico da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, bem 

como o caráter regulatório do DATASUS. 

 Por outro lado, como se insere a escala da atenção primária em saúde 

dentro desta macropolítica de informação? Como a escala dos lugares, que em 

seu cotidiano assinala uma infinidade de contingências socioespaciais que 

                                                           
3
 Não é a única. Ainda podemos considerar os sistemas de vigilância, como a sanitária, e também as 

urgências. 
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afetam diretamente as formas de existência das pessoas (e neste sentido, 

observamos a saúde destas não apenas em sua dimensão biomédica) são 

vistos através desta lente setorizada da informática médica? Quais são os 

produtos informacionais que permeiam a atividade dos profissionais de saúde 

na unidade básica e como a realidade é apreendida por estes sistemas? Se 

assumirmos que o DATASUS e a Política Nacional de Informação e Informática 

e Saúde regulam através de uma óptica biomédica e hospitalar todo o Sistema 

Nacional de Informação em Saúde (SNIS), o que podemos dizer sobre a 

atividade informacional da unidade básica de saúde dentro deste contexto? E 

sobre os lugares e o próprio conceito amplo de saúde previsto na constituição 

brasileira?  
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CAPÍTULO 2: O CÍRCULO DESCENDENTE DE INFORMAÇÃO 

DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – A ESCALA DO LUGAR 

 

A Atenção Básica da Saúde e suas Particularidades  

 

A constituição da rede de atenção à saúde no Brasil é envolvida, como 

elencado no capítulo anterior, por uma diversidade profunda de racionalidades 

sobre saúde. Ainda que haja uma predominância histórica e social de um 

sistema de valores voltados ao pensamento clínico e biomédico, alternativas a 

esta linha de ação sobre a saúde existe dentro do corpo estrutural do Sistema 

Único de Saúde. A atenção básica é uma das materializações mais claras de 

um ambiente alternativo ao hospital e à clínica, ainda que seja associada a 

eles. Tal nível assistencial é instituído na década de noventa através das 

normas operacionais do SUS de 1993 e 1996 e culmina com a Política 

Nacional da Atenção Básica, promulgada através do Pacto Pela Saúde de 

2006. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o nível de 

atenção primário do SUS se caracteriza através de  

 

“um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e no 
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 19) 
 

Ainda segundo este documento, é desenvolvida com 

 “o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida 
das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
Saúde (...) A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade 
e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 19-20) 
 

 

Os principais fundamentos e diretrizes da atenção básica são: I) Possuir 

um “território” o qual a unidade básica de saúde e seus profissionais se 

responsabiliza; II) Possibilitar acesso universal e contínuo a serviços de saúde 

de qualidade; III) Criar uma relação de vínculo entre o grupo de profissionais e 
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os usuários que vivem dentro deste “território”; IV) Coordenar a integralidade 

das ações de saúde de diversos programas do próprio SUS; V) Estimular a 

participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade 

na construção do cuidado à sua saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

É também, neste nível de atenção à saúde, que surge um ator novo, 

fundamental para a ação de saúde a nível local, externo à divisão do trabalho 

médico tradicional: O Agente Comunitário de Saúde. Tal profissional surge no 

Brasil em 1987 com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde do Ceará, no âmbito da proposta de criação de frentes de trabalho para 

a população vitimada pela seca (MOYSÉS, 2011). Em 1991 tal programa se 

nacionaliza, e portaria Nº 1.886/1997, a profissão é regularizada.De acordo 

com esta portaria, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) possui trinta e três 

atribuições profissionais. De acordo com breve análise, podemos distinguir 

quatro tipos de atribuições: De cunho administrativo, epidemiológico, 

pedagógico/social e de assistência à clínica. São procedimentos de rotina que 

vão desde a realização de cadastro de famílias, até realização de coleta de 

exames de informações médicas. Além disto, o agente comunitário de saúde 

tem a missão fundamental de realizar atividades de conscientização e 

orientação pedagógica sobre temas que importam para a manutenção da 

saúde do indivíduo, como orientação sexual, conscientização sobre o 

aleitamento materno, saúde bucal, orientação nutricional, entre outros. 

Sobre a necessidade de se levar em consideração as escalas mais 

localizadas da gestão dos serviços de saúde no âmbito da produção de 

informação, Branco (1996) preocupa-se com a necessidade de se construir 

sistemas de informação compatíveis com as especificidades locais, visto, em 

primeiro lugar, a prerrogativa de descentralização e de participação popular do 

próprio sistema de saúde, e em segundo lugar, a própria concepção do 

Sistema Nacional de Saúde.  

Sobre esta concepção própria do Sistema Nacional de Saúde, reforça-se 

aqui o caráter profundamente distinto da atenção básica em saúde com as 

atenções secundária e terciária – Ambulatórios e hospitais especializados. Se 

por um lado os entremeios da rede assistencial em saúde revelam a 

necessidade da produção de uma atividade de saúde bastante especializada – 
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demandando tecnologia, conhecimento científico e práticas igualmente 

especializadas – a sua Unidade Básica de Saúde tem a sua dimensão 

extremamente pautada pelo contexto próprio dos lugares em que estão 

inseridos. Neste sentido, para que suas diretrizes sejam realizadas, um novo 

contexto científico é demandado. A unidade básica de saúde é o ponto de 

encontro da prerrogativa descentralizadora da gestão dos serviços de saúde (a 

Unidade Básica de Saúde é responsabilidade municipal) e da concepção 

amplificada de saúde prevista no cerne do próprio SUS. 

Fica evidente, portanto, que a atividade informacional nesta escala 

elenca uma qualidade completamente própria. Envolve atividades peculiares, 

pautadas na promoção da saúde e na prevenção; Possui uma prática 

profissional diferente daquela dentro dos hospitais e ambulatórios; Lida com os 

usuários de uma maneira mais intima e vinculada ao contexto cotidiano destes; 

Compartilha, junto com o resto da população dali, o conjunto de objetos que 

compõe a configuração territorial destes recônditos; Participa da totalidade das 

relações sociais em toda a sua contradição e conflitos compartilhados pelos 

moradores e trabalhadores destes lugares. Enfim, a atividade informacional na 

escala da atenção básica deve reconhecer a complexidade de “uma população 

específica, vivendo em tempo e espaço determinados, com problemas de 

saúde definidos e que interage com os gestores das distintas unidades 

prestadoras de serviços de saúde” (MONKEN & BARCELLOS, 2005, p. 898). O 

território delineado pela saúde não é portanto apenas uma extensão 

geométrica, mas sim “um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, 

tecnológico, político, social e cultural, que o caracteriza como um território em 

permanente construção” (idem, p. 898-899). 

A preocupação com a atividade informacional na escala da atenção 

básica surge de forma concomitante à própria instituição desta política no país. 

Abrindo-se à necessidade sobre a qualificação da informação à nível local, 

como bem se refere Branco (1996) e Almeida (1998). As duas autoras também 

associam a produção de informações no nível local com a concepção 

metodológica de Sistemas de Informação – principal corpo tecnológico que 

fundamenta o Sistema Nacional de Informação em Saúde naquele período e 

que perdura até os dias atuais. 
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Ainda que se atente às particularidades da prática em saúde, e 

consequentemente da atividade de produção de informação na atenção básica, 

não se pode desvincula-la de toda a discussão sobre a necessidade de 

integração tecnológica e metodológica entre os sistemas de informação do 

Sistema Nacional de Informação em Saúde, discutida no capítulo anterior. A 

regulação imposta através do DATASUS para a prática informacional é um 

constrangimento às experiências informacionais no âmbito da atenção básica. 

Apesar do reconhecimento da complexidade existente neste nível de 

atenção à saúde, o primeiro sistema de informação desenvolvido teve uma 

função meramente administrativa. O SIPACS – Sistema de Informação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde - tinha como principal objetivo 

auxiliar a atividade de trabalho do Agente Comunitário de Saúde que pertencia 

ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Em 1997, com a 

portaria 1886/97, o PACS tem suas diretrizes aprovadas, e a própria portaria 

indica o SIPACS apenas como um sistema informacional transitório, já que o 

principal produto informacional da atenção básica naquela época, que dura até 

hoje, já estava delineado: O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 

 

O Sistema de Informação da Atenção Básica: Fundamentos e 

Processo de Funcionamento 

 

O SIAB é encarado como uma ferramenta para os sistemas locais de 

saúde, e um fator fundamental que o diferencia de outros sistemas é a 

incorporação dos conceitos-chave território e responsabilidade sanitária, 

refências absorvidas da própria saúde coletiva. Este segundo conceito, que 

agora elucidamos em nosso trabalho, faz referência ao comprometimento que 

os gestores dos serviços de saúde devem ter em conhecer o próprio território. 

O nível de responsabilidade macrossanitária diz respeito ao comprometimento 

da gestão com a garantia ao direito à saúde da população de todo um 

município. Já o nível da responsabilidade microssanitária supõe que cada 

território de saúde é bem conhecido pelos profissionais que nele realizam seus 

trabalhos. Cabe a estes profissionais a responsabilidade de conhecimento do 

território e o estabelecimento de vínculo entre eles e a população adscrita 



 

Raphael Curioso 

 

41 
 Lugar, Saúde e Informação: Os Círculos de Informação da Atenção Básica do SUS no Contexto da 

Disputa pelo Conceito de Saúde 

nesta área. 

É evidente, portanto, a relação que existe entre a ação profissional 

dentro da saúde pública e a construção de um conhecimento geográfico útil ao 

cotidiano dos profissionais. Consideramos como tal porque, permeando as 

noções de território e de responsabilidade sanitária, está a característica 

inequívoca da geografia em “esclarecer a relação entre as ações humanas e os 

mundos sociais e materiais [Tradução Livre]” (WERLEN, 1993, p.140). A 

responsabilidade sanitária significa, em outras palavras, a tomada de 

consciência da própria ação do profissional de saúde no território. 

O Sistema de Informação da Atenção Básica é o sistema de informação 

que registra a ação da equipe de profissionais de saúde vinculados à uma 

unidade básica, seja da saúde da família (ESF) ou da estratégia de agentes 

comunitários de saúde (EACS). Fazem parte da EACS enfermeiros, auxiliar de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde. À Equipe da ESF adiciona-se o 

médico, e quando há estratégia de saúde bucal vinculada, adiciona-se também 

dentista e auxiliar de dentista. Cada unidade básica é composta por várias 

equipes de saúde, que atuam vinculado a uma subárea4 de abrangência, e a 

somatória destas compõem a área de abrangência da Unidade Básica de 

Saúde. Cada subárea é parcelada em diversas microáreas, onde atuam os 

agentes comunitários de saúde que atendem um conjunto de pessoas adscritas 

(entre 400 e 750 pessoas). É estra estrutura profissional que garante a 

capilarização do SIAB. 

Os instrumentos de trabalho que compõem o SIAB são oito fichas e oito 

modelos de relatórios. Levando em consideração essa vinculação entre o SIAB 

e a atenção primária, temos um primeiro componente geográfico do SIAB: As 

áreas de abrangência existentes. Seja ela ESF ou EACS é apenas nesta área 

que o SIAB existe. Onde não tem área de abrangência, não tem SIAB. 

O Sistema de informação se estabelece através de três etapas de 

trabalho, iniciando-se com o preenchimento de fichas de informação e 

finalizando com a consolidação dos dados no DATASUS. A discriminação de 

todas as etapas é mostrada a seguir: 

                                                           
4
 Nas normas do SUS, os conceitos Área, Sub-área não existem da mesma forma que foram expostas 

neste trabalho. Adotamos esta nomenclatura em substituição a, respectivamente, território e área, para 
que desta forma não ocorra confusões conceituais em nosso trabalho. 
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 Preenchimento das fichas (Quadro 1) 

 Preenchimento dos relatórios (Quadro 2) 

 Digitalização dos relatórios através do software do SIAB e 

transmissão para o DATASUS 

 

Fichas do Sistema de Informação da Atenção Básica 

  FUNÇÃO DA FICHA Alvo do 
Inquérito 

Periodicidade TIPO DE DADOS 

FICHA 
A 

Ficha de 
Cadastramento 

Família, 
Domicílio 

Mensal Moradia, Saneamento, 
Doenças, Demografia, 

Transporte, Escolaridade 
e Emprego 

FICHA 
B-GES 

Ficha de 
acompanhamento 

domiciliar 

Indivíduo- 
Gestante 

Mensal Dados Físicos e Médico-
Epidemiológico 

FICHA 
B-HA 

Ficha de 
acompanhamento 

domiciliar 

Indivíduo- 
Hipertenso 

Mensal Dados Físicos e Médico-
Epidemiológico 

FICHA 
B-DIA 

Ficha de 
acompanhamento 

domiciliar 

Indivíduo- 
Diabético 

Mensal Dados Físicos e Médico-
Epidemiológico 

FICHA 
B-TB 

Ficha de 
acompanhamento 

domiciliar 

Indivíduo- 
Tubercoloso 

Mensal Dados Físicos e Médico-
Epidemiológico 

FICHA 
B-HÁ 

Ficha de 
acompanhamento 

domiciliar 

Indivíduo- 
Hanseniano 

Mensal Dados Físicos e Médico-
Epidemiológico 

FICHA 
C 

Ficha de 
acompanhamento 

domiciliar 

Indivíduo - 
Crianças de até 

cinco anos 

Mensal Dados Físicos e Médico-
Epidemiológico 

FICHA 
D 

Registro de atividades, 
procedimentos e 

notificações 

Profissional do 
PSF 

Mensal Monitoramento e 
registro das atividades 

dos grupos profissionais 
do PSF 

Quadro 1. Fonte: Manual do SIAB, 2000. 

 

Enquanto que as etapas 1 e 2 são responsabilidades de cada unidade 

básica de saúde, a terceira é realizada na secretaria municipal de saúde, já que 

esta é a responsável pela agregação dos dados a nível municipal e enviar ao 

DATASUS.  Através do preenchimento das Fichas A, B (e suas variantes), C o 

agente comunitário de saúde (ACS) realiza o seu trabalho diário, consultando 

todos os domicílios contidos na circunscrição do posto de saúde. A ficha D 
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funciona como uma espécie de “diário de trabalho” de modo que os 

profissionais das equipes de saúde precisam preenchê-la e registrar todas as 

suas ações de trabalho. 

A diferença entre a ficha e o relatório é que as fichas comportam as 

informações levantadas pelos agentes de saúde em um nível maior de 

detalhamento, e para cada nível de agregação de dados (Domicílio, no caso da 

ficha A e indivíduo, no caso das fichas B e C) existe uma ficha. Por outro lado, 

o relatório é o consolidado de um conjunto de dados de um tema. Em um 

relatório, agregam-se dados de várias fichas. Os principais relatórios são o 

SSA2 e o PMA2, já que neles se consolidam, respectivamente, todos os dados 

da população assistida e do trabalho produzido nas unidades básicas. 

Além disto, são apenas os relatórios que alcançam os níveis superiores 

na hierarquia da rede de saúde. Apenas os relatórios “saem” das unidades 

básicas de saúde e informam instâncias mais centrais da gestão do setor 

saúde. As fichas, mais numerosas e mais detalhadas, ficam em posse dos 

agentes de saúde, e seu acesso torna-se dificultado para o uso no 

planejamento e gestão dos serviços de saúde. 

 

Relatórios do Sistema de Informação da Atenção Básica 

  FUNÇÃO DA FICHA Alvo do 
Inquérito 

Periodicidade TIPO DE DADOS 

RELATÓRIO 
SSA2 

Situação de saúde e 
acompanhamento 

das famílias na área 

Sub-Área Mensal Consolidado dos 
dados das Fichas B-

GES, C e D 
RELATÓRIO 

SSA4 
Situação de saúde e 
acompanhamento 

das famílias no 
município 

Sub-Área Mensal Apenas os dados da 
coluna "Total" no 
Relatório SSA2. 

Usado apenas onde 
o sistema não 

estiver 
informatizado. 

RELATÓRIO 
PMA2 

Produção e 
Marcadores para 

Avaliação 

Sub-Área Mensal Consolidado de 
dados da Ficha D e 
do relatório SSA2 

RELATÓRIO 
PMA4 

Produção e 
Marcadores para 

Avaliação por 
município 

Sub-Área Mensal Apenas os dados da 
coluna "Total" no 
Relatório PMA2. 

Usado apenas onde 
o sistema não 

estiver 
informatizado. 
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RELATÓRIO 
A1 

Consolidados do 
cadastramento 

familiar 

Microárea Mensal Apenas onde o 
serviço não está 
informatizado 

RELATÓRIO 
A2 

Consolidados do 
cadastramento 

familiar 

Sub-Área Mensal Apenas onde o 
serviço não está 
informatizado 

RELATÓRIO 
A3 

Consolidados do 
cadastramento 

familiar 

Conjunto 
de Áreas 

Mensal Apenas onde o 
serviço não está 
informatizado 

RELATÓRIO 
A4 

Consolidados do 
cadastramento 

familiar 

Município Mensal Apenas onde o 
serviço não está 
informatizado 

 Quadro 2. Fonte: Manual do SIAB, 2000. 

 

Podemos afirmar, então, que uma área de atuação por onde os agentes 

comunitários de saúde atuam recebe um bombardeio de inquéritos, de modo 

que se permita o conhecimento de dados epidemiológicos e demográficos 

daquele lugar. O SIAB, portanto, tem o potencial de ser a fonte de informação 

mais capilarizada, precisa e de curta periodicidade de todos os sistemas de 

informação públicos do país. Através do trabalho cotidiano dos agentes 

comunitários de saúde se estendendo pelas diversas áreas de abrangência, o 

poder público poderá dispor de uma sofisticada estrutura de produção de 

dados. 

A primeira etapa do processo de trabalho do Sistema de Informação da 

Atenção Básica consiste no o levantamento de dados estatísticos a partir dos 

inquéritos realizados pelos agentes de saúde nos diversos domicílios visitados. 

O preenchimento destas fichas se dá na rotina de visitas domiciliares 

realizadas pelos agentes comunitários de saúde em suas microáreas, sendo, 

portanto, uma ferramenta de controle do próprio trabalho destes profissionais. 

O ACS deve cadastrar a população adscrita no SIAB através da Ficha 

“A” (ficha organizada por numero de famílias, e não de pessoas). Com as 

variantes da Ficha “B” deve monitorar a situação de saúde de pessoas com 

situações peculiares de saúde. Os grupos de risco considerado pelo Ministério 

da Saúde cujo monitoramento se dá através do SIAB são: diabéticos, 

hipertensos, hansenianos, gestantes e tuberculosos. Crianças com até cinco 

anos são monitoradas através dos dados levantados na Ficha “C”. O trabalho 

próprio de cada profissional é registrado na Ficha “D”, como uma espécie de 
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diário. Podemos fazer uma pequena diferenciação e afirmar também que, 

enquanto que a Ficha “A” é responsável por um levantamento de informações 

coletivas e ambientais, as fichas restantes possuem um cunho individual. 

Talvez a principal característica desta etapa de trabalho vinculada ao 

SIAB é a associação entre o componente do SIAB (as fichas) com o seu 

aplicador, o agente comunitário de saúde. O sistema de informação da atenção 

básica surgiu, entre outros objetivos, com a missão de subsidiar e auxiliar a 

organização do processo de trabalho deste profissional, de forma que algumas 

destas atribuições do ACS foram incorporadas ao sistema.  

Contudo, uma boa parte daquilo que o agente comunitário de saúde 

precisa fazer em sua rotina de trabalho ainda fica de fora do SIAB. No geral, 

são as atividades pedagógicas e sociais que não são apreendidas por tal 

sistema de informação. O fato é que este sistema ainda não é capaz de 

monitorar o trabalho completo do agente comunitário de saúde, e as outras 

atribuições deste profissional pode se tornar mais urgentes, ficando em 

segundo plano a alimentação do S.I através da atualização das fichas. 

Este ritmo de trabalho do agente comunitário é dado pelo próprio 

cotidiano. Cotidiano este que, segundo Lefebvre, “formaria uma espécie de 

conjunto normatizado das práticas sociais, que agiria como um campo de 

reprodução de contratos sociais, assegurando o desenrolar das ações de forma 

repetitiva” (BALBIM, 2003 p. 248). Obviamente, o agente de saúde é regido por 

um conjunto de procedimentos de trabalho normatizados, mas situações 

urgentes e inesperadas podem acontecer. A entrevista realizada com agente 

comunitários da unidade de saúde das Rocas é bem esclarecedora, neste 

sentido. Os entrevistados nos afirmaram que existem metas a serem 

alcançadas diariamente. Eles precisam realizar no mínimo oito visitas diárias 

em domicílios diferentes. No entanto, é comum que esta meta não seja 

atingida, já que o agente, por vezes, vê a necessidade de ocupar uma parcela 

maior do seu tempo para realizar um monitoramento e um cuidado mais 

acurado sobre algum indivíduo ou família. Afinal, este tipo de procedimento 

também faz parte da atribuição deste profissional. 

A primeira etapa do sistema de informação da atenção básica pode ser 

resumidamente caracterizada, portanto, como um procedimento de trabalho 
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que extrai da complexa realidade do lugar, primordialmente o dado individual 

de saúde. Nesta primeira etapa, ocorre o processo de redução do 

conhecimento que o agente comunitário de saúde possui sobre o lugar onde 

trabalha em dados estatísticos, que por sinal prioriza dados individuais e 

transfere para segundo plano os dados coletivos. Abre uma maior margem 

para a informação de caráter biomédico e o contexto amplo e complexo que 

caracteriza a noção de saúde na escala da atenção básica de saúde é 

apreendido de forma residual. Além disso, o pouco de informação coletiva que 

contém dentro da estrutura do SIAB se reduz à escala do domicílio. Podemos 

obter com esta ficha dados sobre a estrutura da moradia, o tipo de 

esgotamento sanitário, dados demográficos dos residentes, forma de 

transporte utilizado, profissão. Não é permitido a nós, através do SIAB 

somente, descobrir dados sobre a situação da rede de esgoto dali, nem o 

estado das vias de circulação, ou onde as pessoas trabalham, nem, 

conseqüentemente quais os percursos feitos por esta população ao se 

transportar. Em resumo, ao observar estes dados coletivos do SIAB, o que 

podemos observar é uma coleção de domicílios contidos em uma micro-área, 

sem nenhum tipo de interligação entre eles. 

Neste sentido, já na primeira etapa do SIAB fica comprometido o projeto 

de apreensão da situação de saúde, caracterizado por Barcellos (et AL., 2002) 

como a análise  

“de um processo de “territorialização” dos sistemas locais de saúde, 
de modo a reconhecer porções do território segundo a lógica das 
relações entre condições de vida, saúde e acesso aos serviços de 
saúde. A análise de situação de saúde tem uma lógica territorial, 
porque no espaço se distribuem populações humanas segundo 
similaridades culturais e socioeconômicas.” (BARCELLOS et Al, 
2002, p. 130) 

 

A segunda etapa do Sistema de Informação da Atenção Básica consiste 

na elaboração dos relatórios mensais por parte das equipes de saúde. Trata-se 

de um trabalho caracterizado basicamente pela consolidação, em apenas um 

documento, de todo o conjunto de fichas coletado pelos agentes comunitários 

de saúde e pelas enfermeiras da equipe de saúde. 

Durante um período do mês, os profissionais das equipes de saúde se 

reúnem para a elaboração dos relatórios. Existe uma particular preocupação 
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com eles, já que há uma determinação do Ministério da Saúde em enviar 

mensalmente estes dados para o banco de dados nacional. Através da política 

nacional da atenção básica, o Ministério da Saúde determina que, caso não 

haja alimentação regular dos bancos de dados nacionais de saúde (através dos 

Sistemas de Informação) - entende-se alimentação irregular como a ausência 

de envio de informações em dois meses seguidos ou 3 meses alternados num 

período de doze meses - haverá suspensão de recursos do Piso da Atenção 

Básica5  (PAB) para aquele município (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Existem no total oito relatórios que compõem o sistema de informação 

da atenção básica. A grande quantidade de tipos, contudo, diminui quando 

observamos o contexto de seu uso. Dos oito relatórios, seis são utilizados 

apenas onde não há informatização do serviço de saúde. No caso de Natal, 

que possui um serviço "informatizado" (discutiremos mais adiante a situação 

desta informatização), apenas os relatórios SSA2 e PMA2 são preenchidos. 

O relatório "Situação de Saúde e Acompanhamento de Famílias da 

Área" (SSA2) tem o objetivo de consolidar em si os dados levantados da Ficha 

"A", "B" (todas as modalidades) "C" e "D", organizado seus dados sob a forma 

de somatórias de dados para cada microárea e para cada sub-área. Neste 

momento o SIAB perde parte de sua capilaridade, já que o que se tem agora 

não são mais os dados individuais e domiciliares, mas sim, dados por micro-

área e sub-área. No entanto o sistema ganha, em compensação, a chance de 

comparar, relacionar e cruzar dados de cada microárea e sub-área, recebendo 

portanto uma visão mais abrangente e coletiva dos dados. 

O relatório de “Produção e Marcadores para Avaliação” ou “PMA2”. Este 

relatório tem o objetivo de consolidar “mensalmente a produção de serviços e a 

ocorrência de doenças e/ou situações consideradas como marcadoras, por 

área” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, p. 55). A principal matéria prima deste 

relatório são os dados da Ficha “D”, que se dedica a registrar todo o processo 

de trabalho dos profissionais das equipes de saúde. Estes dados se resumem 

em uma árvore de três ramificações: os dados de Atividades/Produção; os 

dados de procedimento; e os Marcadores. 

                                                           
5
 "O Piso da Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos financeiros federais 

destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto Financeiro do 
Bloco Atenção Básica." (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 30) Trata-se, portanto, de um dos 
principais fontes financeiras do sistema municipal de saúde. 
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Os dados de Atividades e Produção registram a quantidade e tipos de 

atividades exercidas pelos médicos e pelas enfermeiras das equipes de saúde. 

Consultas médicas, atendimentos, pedidos de exames, encaminhamentos 

médicos e o número de internações domiciliares solicitadas são os dados 

consolidados nesta parte do relatório. 

Os procedimentos médicos e ambulatoriais realizados fazem parte dum 

outro conjunto de dados. Neste momento, é registrado todos procedimentos de 

rotina que a enfermeira ou o médico podem vir a executar durante o mês: 

Suturas, injeções, terapias, visitas de inspeção, reuniões, entre outros. Por fim, 

na etapa dos Marcadores, são registrados eventos considerados relevantes 

naquele mês: Óbitos, nascimentos e ocorrências de doenças. 

O relatório de produção e marcadores procura estabelecer relação entre 

o trabalho dos profissionais de saúde e a população assistida. Através do 

monitoramento de toda a produção da unidade de saúde, é possível fazer o 

controle do material em estoque na unidade, do perfil epidemiológico da área 

da unidade básica, e, por fim, da relação oferta/demanda daquela unidade. 

Uma diferença entre o conteúdo do relatório PMA2 e o SSA2 pode ser 

observada. O relatório SSA2 mantém um nível de desagregação de informação 

um pouco maior que o PMA2: enquanto que ainda podemos observar os dados 

das diversas sub-áreas no SSA2, no PMA2 apenas temos informações no nível 

da unidade de saúde. 

Desta forma, o que podemos afirmar sobre este momento do Sistema de 

Informação da Atenção Básica é que o conhecimento geográfico mais profundo 

é mantido de maneira residual no relatório SSA2, e completamente perdido no 

PMA2. O conteúdo destes dois relatórios nos mostra que nesta etapa, o 

complexo conhecimento que os agentes comunitários de saúde possuem sobre 

o lugar foi perdido. O lugar visto sob a ótica única dos relatórios se torna um 

espaço bruto, sem vida. Torna-se inanimado, estático, a não ser quando visto 

através da análise dos relatórios mês após mês. Embora os relatórios reúnam 

dados importantes de produção e controle das ações das equipes de saúde e 

de monitoramento da população adscrita, podemos entender que a maneira 

como os relatórios são montados reúnem uma tipologia de dados muito 

específicas, que atendem somente a profissionais específicos (profissionais da 
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saúde). 

E, tratando-se de um sistema de informação pensado e 

estrategicamente organizado a partir de um modelo que poderíamos considerar 

bastante geográfico, a carência de mecanismos no SIAB que viabilizem a 

exploração de outros tipos de conhecimentos (Sociais, econômicos, 

demográficos) acaba por limitar bastante as potencialidades destes relatórios. 

Neste sentido, seu conteúdo é muito menos comunicável a outros campos do 

conhecimento do que aqueles contidos nas fichas. Com a gradual perda de 

riqueza de detalhes dos lugares, perde-se, também, abrangência de 

conhecimento envolvida no sistema de informação. 

As duas etapas anteriores do SIAB - a elaboração das fichas e a 

conseqüente formulação dos relatórios - tem como arsenal técnico básico o 

papel, e a atividade de preenchimento destes documentos se faz à mão. A 

tarefa de preenchimento das fichas e dos relatórios, de acordo com as 

entrevistas realizadas com os agentes comunitários de saúde das Rocas, se 

constitui como a etapa mais dispendiosa do processo de trabalho, por se tratar 

de um processo mecânico bastante cansativo. O cansaço torna-se ainda mais 

evidente quando lembramos do grande volume de fichas que estão sob a 

responsabilidade de um único ACS. 

A digitalização dos relatórios, terceira etapa da atividade informacional 

do SIAB é efetuada através da conversão dos relatórios em papel para o meio 

digital. Esta é a fase de digitação, e para que este processo seja finalizado, é 

necessário a existência do aplicativo do SIAB instalado na máquina. O software 

do SIAB, que se encontra na versão 6.6.1, possui um módulo específico para o 

nível municipal do SI e outro para o nível estadual. O nível municipal congrega 

em si todos os dados do SIAB no município, cuja consulta pode alcançar o 

nível do domicílio. Já o módulo estadual agrega também informações sobre os 

diversos municípios e regionais de saúde no estado 

Além disto, o software do SIAB é instalado sob dois tipos de 

configuração: uma configuração para máquina principal, e outra para máquina 

secundária. A diferença entre as duas é que a máquina secundária tem a única 

função de servir para a digitação dos relatórios. A máquina principal, no 

entanto, é o “cérebro”, ou seja, além de servir para a digitação e gravação dos 
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dados, é a única máquina que armazena todos os dados colhidos pelo SIAB. 

Além disto, é apenas através dela que os dados do software pode ser 

transferido para o DATASUS. Enquanto que a máquina secundária pode ser 

replicada, havendo mais de uma em cada município, a máquina principal é 

limitada a apenas uma máquina por município. 

A possibilidade de multiplicação de máquinas secundárias é uma das 

principais vantagens da informatização do SIAB. Esta característica do sistema 

de informação permite com que pensemos um modelo ideal do SIAB 

informatizado onde exista uma máquina secundária em cada unidade básica de 

saúde. Desta forma a digitalização dos relatórios e da Ficha “A” poderia ser 

realizada localmente, e a secretaria municipal de saúde receberia os dados 

apenas para serem transferidos para a máquina principal e para serem 

enviadas ao DATASUS. Contudo, a densidade técnica das secretarias 

municipais de saúde no território Brasileiro é bastante variada. A desigualdade 

no que diz respeito à complexidade da informatização, bem como o 

recrutamento de profissionais especializados ou a capacitação dos 

profissionais de saúde para o manejo da tecnologia na área é uma realidade 

evidente. A massificação do software através das máquinas secundárias é, 

portanto, dificultada. 

A transmissão dos dados para o DATASUS obedece uma sistemática 

que reforça essa relação hierárquica e normativa com a Secretaria Municipal 

de Saúde. Como dito anteriormente, que, caso não haja alimentação regular 

dos bancos de dados nacionais de saúde, haverá suspensão de recursos do 

PAB para aquele município. A sistemática de transmissão de dados da SMS 

para o DATASUS foi estabelecida através da Portaria nº 1.876/GM, de 07 de 

agosto de 2007. Nela, o ministro da saúde determina que os dados do SIAB 

são transmitidos mensal e simultaneamente, através da utilização do programa 

“transmissor simultâneo”. Naturalmente, há uma fiscalização bastante rigorosa 

desta alimentação de dados. O DATASUS observa a alimentação dos dados 

através do sistema de competências. Cada competência representa o conjunto 

de dados do SIAB colhidos em um conjunto específico de trinta dias. Os dados 

da competência 01/2013, por exemplo, são aqueles colhidos entre os dias 

19/01/2013 e 21/02/2013, e a data limite para o envio destes dados ao 
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DATASUS é 01/03/2013 

Caso os dados não sejam enviados até a data limite, o sistema não mais 

aceitará o envio. O módulo de transmissão simultânea tem a autonomia de 

iniciar e encerrar as datas para os envios, não aceitando dados feitos em 

competências anteriores. Estes procedimentos normativos do Ministério da 

Saúde para com a execução do SIAB na escala local revelam uma conduta que 

expressa um alto nível de controle do primeiro sobre as secretarias municipais. 

Todos os profissionais que participam do circuito informacional do SIAB 

estão submetidos à este conjunto de imposições regulatórias que o Ministério 

da Saúde cria para o envio dos dados todos os meses. E esta situação, 

atrelada às condições precárias do sistema técnico do SIAB e ao complexo 

cotidiano de trabalho das equipes de saúde, acabam por sobrecarregar os 

profissionais que estão envolvidos no processo. A sobrecarga faz com que o 

sistema esteja mais exposto a erros. O depoimento realizado pela enfermeira 

da Unidade Básica das Rocas revelou que esta possibilidade de erro é real, e 

difícil de ser monitorada. Nada garante que os Agentes Comunitários de Saúde 

forjem dados no preenchimento das fichas, especialmente quando não 

conseguem cumprir sua meta diária de produção de dados. 

Ao longo dos 15 anos de existência do Sistema de Informação da 

Atenção Básica, várias análises sobre o seu desempenho e sua gradual 

obsolescência foram realizadas. Oliveira (2010), por exemplo cita a 

infraestrutura inadequada das unidades de saúde, que não dispõem de locais 

apropriados para a reunião da ESF e fechamento dos relatórios do SIAB; 

Também cita que o preparo do ACS é insuficiente para a utilização do sistema. 

Esta segunda limitação também foi observada por Silva e Laprega (2005), mas 

aponta-se também a subutilização de alguns relatórios, como o próprio PMA2, 

bem como a insuficiência de dados nas fichas. 

De acordo com Maria Alice Branco (2006), a realidade encontrada neste 

setor atualmente exprime um conjunto de problemas, a citar: 

 A falta de integração entre as ações gestoras 

 A proliferação de sistemas nem sempre adequados;  

 A duplicidade e redundância de dados e informações;  

 Carência infra-estrutural;  
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 Dificuldades de acesso.  

Silva e Laprega (2005) elencam outras características negativas para o 

SIS nos dias atuais, como por exemplo: 

 A ausência de mecanismos de avaliação e controle da qualidade dos 

dados produzidos;  

 A ênfase na coleta de dados médicos ou de doença;  

 Ter como base de dados apenas a população assistida, o que 

contribui para a incompatibilidade das informações com a realidade 

local; 

 Ausência da participação popular na geração e uso das informações.  

 

O e-SUS e o SISAB: Um incremento da atividade informacional na 

atenção básica 

 

Ciente dos problemas do SIAB e da necessidade da renovação da 

atividade informacional da atenção básica, até mesmo em função das 

mudanças diversas que o nível de atenção primário sofre ao longo dos anos, 

dá-se início, em 2011, às atividades que culminariam na construção do Sistema 

de Informação para a Atenção Básica (SISAB) e da estratégia e-SUS AB, uma 

nova estratégia informacional que teria a pretensão de suprir as novas 

necessidades dos profissionais em saúde e das gestões do cuidado à saúde de 

maneira mais efetiva. 

Uma das principais características desta nova estratégia é a integração 

de diversos programas de assistência à saúde no nível de atenção primário 

possui. Lembramos que o SIAB era um programa vinculado diretamente à 

Estratégia Saúde da Família e a Estratégia de Agentes Comunitários da Saúde. 

Outras estratégias da atenção primária, como a Vigilância Alimentar e 

Nutricional, a Academia da Saúde, o Consultório na Rua e o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) também demandavam suas atividades 

informacionais. Já que a organização destes outros programas não se fazem a 

priori dentro do arranjo organizacional da unidade básica de saúde, seus 

processos informacionais eram diversos. Como consequência tínhamos a 

incomunicabilidade e duplicidade dos dados entre os diversos sistemas de 



 

Raphael Curioso 

 

53 
 Lugar, Saúde e Informação: Os Círculos de Informação da Atenção Básica do SUS no Contexto da 

Disputa pelo Conceito de Saúde 

informação. 

Desta forma o Ministério da Saúde, através da portaria nº 1.412 de 10 de 

julho de 2013, institui o Sistema de Informação para a Atenção Básica (SISAB), 

que é pautado em três políticas nacionais de saúde: A Política Nacional da 

Atenção Básica (PNAB); o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ), e o já referido PNIIS. Além disto, o novo sistema suporta 

as ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a Política 

Nacional de Saúde Bucal e a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC). Além disto, apropria-se das seguintes premissas: 

 

 Considera a necessidade de adotar medidas que objetivem a 

modernização do sistema de gerenciamento de informações no 

campo da saúde; 

 Percebe a necessidade de reestruturação do SIAB para um sistema 

que unifique todos os sistemas da Atenção Básica através do registro 

individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

 Apoia-se na ampliação da cultura do uso da informação no âmbito da 

gestão; 

 Prevê como imperativa a necessidade de utilização de um sistema 

que contemple dados de todas as equipes que atuam na atenção 

primária em saúde, não apenas as equipes da Saúde da Família e de 

Agentes Comunitários de Saúde, mas também do NASF, do 

Consultório na Rua, do Porgrama Saúde na Escola e das Academias 

da Saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a) 

 

A portaria institui o SISAB atribuindo ao Departamento de Atenção 

Básica a competência de gerir e operacionalizar a estratégia e-SUS AB. Além 

disto, o preenchimento do SISAB através de um cronograma pré-estabelecido, 

que foi estabelecido posteriormente através da portaria nº 915 de 16 de agosto 

de 2013 será pré-requisito para o envio do PAB aos municípios, assim como o 

SIAB. 

Se a gestão e a operacionalização do SISAB é competência do 

Departamento da Atenção Básica, este não é o único agente que atua na 
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operacionalização do Sistema, visto que o DATASUS permanece com a sua 

função regulatória de padronização dos dados. Este departamento deve 

disponibilizar um formato padrão para todos os estados e municípios no âmbito 

de envio de dados para o Ministério da Saúde. 

Uma das características do e-sus AB é que o SISAB substituirá o SIAB 

no âmbito da organização da informação. Esta substituição no entanto não será 

imediata mas progressiva. O Ministério da Saúde forneceu um prazo máximo 

de um ano, a partir da data de publicação da portaria referida acima, para que 

a totalidade dos estados e municípios brasileiros já estejam trabalhando com o 

novo sistema. 

Importante frisar aqui, a diferença técnica entre o e-sus AB e o SISAB. O 

primeiro se trata do sistema para a inserção e consulta de dados sobre os 

usuários de saúde e sobre a ação profissional que ocorre no nível da atenção 

primária. A estratégia e-sus é, portanto, o âmbito da interface entre os dados e 

as pessoas, seja na introdução dos dados, ou no acesso a eles. O SISAB, por 

outro lado, é o grande banco de dados que está por trás desta estratégia. No 

Sistema de Informação para a Atenção Básica estará armazenado o registro 

individualizado das informações de cada cidadão. O e-SUS é, portanto, a 

interface através do qual o SISAB é acessado. 

O e-SUS é amparado por dois softwares básicos: O primeiro é o de 

Coleta de Dados Simplificado (CDS), e o segundo é o Prontuário Eletrônico do 

Cidadão (PEC). Enquanto que o CDS envolve apenas o cadastro de usuários a 

organização do cotidiano profissional da atenção primária, no PEC está incluso, 

em sua primeira versão, a possibilidade de agendamento eletrônico de 

consultas, organizando portanto o fluxo de atendimento da atenção básica do 

SUS. A portaria supracitada, fundadora do SISAB, prevê a assocação de 

outros softwares à estratégia e-SUS, na medida em que os municípios 

possuam sistemas próprios, desde que estes possuam uma “forma compatível 

com a base de dados do SISAB” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a) 

A diferença básica entre o CDS e o PEC, no que diz respeito ao cenário 

propício em que um e outro pode ser implantado, é que o PEC será implantado 

apenas em unidades básicas de saúde que possuem computador com internet 

(figura 01). Quando existem computadores nas UBS sem internet o software da 
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Coleta de Dados Simplificado será utilizado pelos profissionais (figura 02). Em 

UBS onde não há informatização, a Coleta de Dados Simplificada Será feita 

através de fichas de papel, que serão levadas para posterior digitalização e 

transmissão para o servidor central do SISAB (figura 03). Cenários 

intermediários a estes poderão acontecer, quando a informatização ou o 

acesso à internet nas UBS for apenas parcial. 

 
Figura 01. Cenário de informatização máxima da atividade informacional na UBS e 

consequentemente uso do PEC. (Fonte: DAB/MINISTÉRIO DA SAÚDE). 

 
Figura 02. Cenário de informatização sem conexão com internet da atividade informacional na 

UBS e consequentemente uso do PEC. (Fonte: DAB/MINISTÉRIO DA SAÚDE). 
 

 
Figura 03. Cenário de informatização nula da atividade informacional na UBS e 

consequentemente uso do PEC. (Fonte: DAB/MINISTÉRIO DA SAÚDE). 
 

 

Uma importante diferença deste novo sistema informacional em relação 

ao seu predecessor é a supressão da etapa do preenchimento dos relatórios 

por parte dos profissionais de saúde. Se no SIAB havia uma divisão clara em 
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três atividades subsequentes – o preenchimento das fichas, a consolidação dos 

relatórios e a transmissão dos dados – no SISAB há apenas a primeira e a 

terceira etapas citadas. Contudo, frente à diversidade do sistema técnico 

informacional das secretarias de saúde em todo o território brasileiro, estas 

duas etapas podem, em um dado cenário, ser realizada de maneira simultânea 

ou, noutro cenário, enfrentar situações intermediárias entre o preenchimento 

das fichas e sua transmissão para o Ministério da Saúde. 

Além disto, o SISAB tem como ponto central de preocupação a questão 

da densidade tecnológica das unidades de saúde. A sua estratégia 

informacional obriga que se faça luz à execução do projeto de informatização 

das unidades básicas de saúde e provimento de internet a elas. Na atividade 

informacional anterior esta questão existia de maneira mais subliminar, na 

medida em que a presença das fichas e relatórios em papel na rotina dos 

profissionais de saúde era vista como um incômodo indelével. 

É claro que o cenário descrito na figura 03 se aproxima bastante daquele 

que permeia atividade do SIAB. Contudo, na medida em que o próprio 

Ministério da Saúde vislumbra situações onde a densidade técnica das 

unidades básicas de saúde é maior, e quando considera o CDS como um 

instrumento temporário, cria-se um horizonte bastante palpável para a 

transformação destas circunstâncias. 

É neste sentido que a transição do SIAB para o SISAB possui uma 

essência eminentemente geográfica: Na medida em que a informatização das 

unidades básicas de saúde torna-se uma política primordial, surge o 

reconhecimento de que a constituição de uma rede é estritamente dependente 

de uma base material. Esta base material é composta por “troços, instalados 

em diversos momentos, diferentemente datados” (SANTOS, 2008, p. 263), que 

no caso aqui consideramos como as fichas em papel, os computadores sem 

acesso a internet e os computadores conectados à rede. Estes três 

componentes compõem o sistema técnico informacional da atenção primária do 

SUS, e o processo de transformação desta rede se dá de forma diacrônica. A 

implantação do SISAB nada mais é do que um processo de substituição de 

objetos técnicos que compõem este sistema construtor da rede informacional 

do SUS. E a natureza desta substituição revela uma heterogeneidade desta 
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rede, onde cada município possui uma combinação única destes objetos 

técnicos. 

O próprio Departamento de Atenção Básica admite que a estratégia e-

SUS permite uma maior agilidade do atendimento e menor tempo de espera; 

informatização das consultas; e melhoria no investimento dos recursos 

financeiros, como é evidenciada na página oficial do e-SUS na internet. Desta 

maneira, uma das características deste processo é a “busca voraz de ainda 

mais fluidez, levando à procura de novas técnicas ainda mais eficazes. A 

fluidez é, ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um resultado” 

(SANTOS, 2008, p. 274). No caso do e-SUS, o aumento da fluidez de 

informação favoreceria uma maior fluidez tanto das outras atividades dos 

profissionais em saúde, quando um direcionamento dos usuários do SUS para 

os níveis subsequentes de atenção à saúde. 

Do ponto de vista organizacional, este novo arranjo técnico da 

informação da atenção básica do SUS muito se assemelha ao processo de 

reorganização das corporações capitalistas no período atual. Esta 

reorganização, batizada por Lojkine (1994) como revolução informacional, se 

caracteriza por sua polivalência, que remete à “organização dos meios de 

trabalho e à organização dos homens” (LOJKINE, 1994, p.73). Ao cotidiano das 

tradicionais profissões associadas à atividade de saúde pública da atenção 

básica (médicos, enferemeiras, agentes comunitários de saúde), é incorporado 

a necessidade de aprenderem os traquejos da atividade informacional 

moderna, de modo que novas características são apresentadas por estes 

profissionais. 

Outra característica é a sua flexibilização relativa, marcada por uma 

cooperação acentuada entre técnicos e instituições diversas para a produção 

dos softwares que permeiam a estratégia e-SUS AB, na medida em que o 

DATASUS e o DAB trabalham em conjunto, mas também permitindo que os 

municípios produzam suas próprias soluções em informação, desde que seja 

seguido as diretrizes impostas pelo próprio sistema técnico e-SUS e o 

DATASUS. Por fim, a revolução informacional evidencia também uma estrutura 

de redes operacionais descentralizadas, fato evidenciado por nós nas páginas 

anteriores. 
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No que diz respeito aos tipos de informações colhidas pelo e-SUS 

através do CDS e do PEC, as fichas levantadas são separadas em três 

classes: A classe de cadastro da atenção básica, que engloba a ficha de 

cadastro individual e a ficha de cadastro domiciliar; A classe das fichas de 

atendimento de nível superior, direcionada a médicos, enfermeiros e dentistas: 

Ficha de atendimento invidivual, de atendimento odontológico individual, de 

atividade coletiva e de procedimentos; E por fim a classe de atendimentos de 

nível médio, que abarca a ficha de procedimentos e a de visita domiciliar 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b). 

A classe dos dados de cadastro da atenção básica embasa-se na 

premissa de “mapear as características de saúde, sociais e econômicas a 

população adscrita no território sob sua responsabilidade” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013b, p. 8) e dessa forma se assemelha bastante à Ficha “A” do 

SIAB. Contudo, para além do cadastro domiciliar, o CDS disponibiliza também 

uma ficha para cadastro individual. 

No que diz respeito ao cadastro domiciliar, os mesmos dados colhidos 

no sistema de informação anterior são mantidos, como material predominante 

na construção das paredes externas do domicílio, abastecimento de água, 

tratamento de água, destino do lixo e forma de escoamento sanitário. Por outro 

lado, adiciona-se novos dados, relativos ao acesso à forma de acesso ao 

domicílio, situação de moradia (moradia própria, financiada, alugada, cedido, 

situação de rua, entre outros), tipo de domicílio, localização (urbana ou rural), e 

condição de posse e uso da terra em área rural (figura 04). Além disso, cada 

domicilio é localizado, sendo registrado o código referente à microárea em que 

ele está. 
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Figura 04. Bloco de questões sobre condição de moradia da ficha de cadastro domiciliar do 
CDS (Fonte: DAB/Ministério da Saúde). 

 

A ficha de cadastro individual oferece uma rica quantidade de 

informações voltadas à situação sociodemográfica de cada usuário. Situação 

conjugal, nível de alfabetização, situação no mercado de trabalho, vínculo com 

comunidades tradicionais, orientação sexual e informações sobre situação de 

rua estão comtempladas nesta ficha (figura 05). 
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Figura 05. Dados cadastrais individuais (Fonte: DAB/Ministério da Saúde) 
 
 

As fichas de Atendimento de Nível superior e de nível médio, a exceção 

da Ficha de Atividade Coletiva, vislumbram o monitoramento da saúde 
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biológica de seus usuários. Demarca o vínculo entre a situação de saúde 

individual de seus usuários à realização da atividade clínica e odontológica. 

Além disso, a ficha de procedimentos registra todo o protocolo clínico realizado 

no âmbito da atenção básica. O mesmo se aplica à ficha de visita domiciliar. 

A ficha de atividade coletiva é uma novidade deste sistema de 

informação em relação ao anterior. De acordo com o manual do CDS, trata-se 

de “um formulário para registro das ações realizadas pelas equipes conforme 

as necessidades do territóiro e capacidade da equipe de estruturar as ações” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b, p. 50). Em outras palavras, tal ficha tem 

como principal objetivo registrar a dimensão da atividade dos profissionais de 

saúde em sua relação com os usuários fora do ambiente da unidade básica de 

saúde. A ficha é segmentada em quatro grupos de informações: O primeiro 

grupo inquere sobre o tipo de atividade realizada pelos profissionais, a citar: 

Reunião de equipe, reunião com outras equipes, reunião intersetorial / 

conselho local de saúde / Controle social, Atividade coletiva, atendimento em 

grupo e Avaliação / procedimento coletivo. Destaque para o terceiro item 

citado, que indica a realização de reunião com agentes da própria comunidade 

ou de outros órgãos governamentais. 

No bloco seguinte, “temas para reunião”, incluem-se assuntos como 

questões administrativas, processos de trabalho, projeto terapêutico, educação 

permanente, diagnóstico do território e planejamento das ações de equipe. Já o 

bloco “público alvo” destina espaço para registrar ações que atinjam desde a 

comunidade em geral, até públicos segmentados por gênero, idade, pessoas 

com doenças crônicas, usuários de drogas, profissionais da educação e 

pessoas com transtorno mental. 

Por fim, o bloco “práticas / temas para saúde” (Figura 06) elenca 21 tipos 

de ações. Destacamos que, destas, apenas quatro ações são fundamentadas 

com premissas teóricas sobre saúde alheias à racionalidade biomédica: o item 

05 – Cidadania e Direitos Humanos; 10 – Plantas Medicinais / Fitoterapia; 13 – 

Prevenção da Violência e Cultura da Paz e; 14 – Saúde Ambiental. 

Cabe aqui a análise de que, através desta ficha, se bem utilizada, terá a 

possibilidade de se tornar um monitoramento das necessidades locais, seja na 

dimensão social ou política. O registro de reuniões com líderes locais, 
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movimentos sociais e a população em geral, em conjunto com a possibilidade 

de se realizar ações coletivas de cunho não-biomédico, focado para outras 

questões que são particulares ao lugar e, portanto, formariam a situação de 

saúde destes diferentes espaços, abre margem para a interlocução entre o 

Estado e as dinâmicas horizontais do território.  

 

 

Figura 06. Bloco de inquérito sobre Práticas e Temas para Saúde da Ficha de atividade 
coletiva do CDS. (Fonte: DAB/ Ministério da Saúde) 

 

No que diz respeito ao sistema de transmissão dos dados ao servidor 

central do Ministério da Saúde, a dimensão regulatória bastante rígida imposta 

pelo Ministério da Saúde é idêntica, em comparação ao sistema de informação 

da atenção básica.  Na medida em que o e-SUS torna-se pré-requisito para o 

envio do Piso da Atenção Básica para os municípios. A portaria nº 915, 

publicada dia 16 de agosto de 2013, já estabeleceu o cronograma para o envio 

dos dados do SISAB para o DATASUS. A arquitetura normativa imposta pelo 

Ministério da Saúde no que diz respeito ao envio de dados do SIAB e do e-SUS 

é semelhante, na medida em que pode ser classificada, de acordo com os 

modelos de política de informação expostos por Branco (2006), como de 

natureza monarquista: 

“Neste, o gerenciamento da informação é determinado pelo 
executivo-chefe da organização, que dita as regras de todo o 
processo. O poder é altamente centralizado e as demais unidades e 
divisões da organização não têm qualquer autonomia.” (BRANCO, 
2006, p. 56) 
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Tendo sido elencado as diversas características do sistema técnico de 

informação recentemente modernizado para a atenção primária em saúde, 

ficam as seguintes questões: Quais as diferenças e semelhanças entre o SIAB 

e o e-SUS? E suas semelhanças? Como a mudança de um sistema 

informacional para outro altera a relação que a atenção primária de saúde tem 

com a atividade estritamente clínica? 

Ao mencionarmos, no título deste subcapítulo, a idéia de que o e-SUS é 

um incremento do Sistema de Informação da Atenção Básica, queremos 

defender a hipótese de que houve uma mudança da atividade informacional da 

atenção básica tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista do 

trabalho dos profissionais, sem contudo subverter a lógica clínica/biomédica 

que tomou conta do nível de atenção primária em saúde. 

 

Entre o SIAB e o e-SUS: Continuidades sem Rupturas 

 

O primeiro motivo à manutenção desta lógica é o fato da estratégia e-

SUS ser um processo derivado do Plano Nacional de Informação e Informática 

em Saúde, já analisado no capítulo anterior, onde afirmamos que o mesmo se 

origina de uma intencionalidade clínica, que através da informática médica, 

incentiva o desenvolvimento tecnológico nos campos do registro eletrônico 

individual, do prontuário eletrônico e da telessaúde. Neste sentido, informação 

em saúde é confundido como informação médica, e a informática é aplicada de 

maneira enviesada. Ao implantar tal lógica na atenção primária em saúde, este 

nível de atenção acaba assumindo, dentro da macroestrutura do Sistema Único 

de Saúde, um papel de local de triagem e encaminhamento para os níveis de 

atenção secundário e terciário. Isto porque o território, importante ente de 

gestão da atenção básica na saúde pública, é entendido de forma reduzida: 

Torna-se uma coleção de corpos, que deve ser monitorada de maneira cada 

vez mais ágil de informatizada, a fim de aperfeiçoar as decisões dos 

profissionais e gestores da saúde, o que melhoraria o sistema de referência e 
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contra referência6 que regula o deslocamento dos usuários do SUS dentro das 

diferentes fases de atenção á saúde. Esta lógica é percebida desde o SIAB e 

se mantém no e-SUS. Os dados colhidos são predominantemente clínicos, 

ainda que no e-SUS, através do SISAB, novas variáveis tenham sido 

adicionadas.  

O segundo fato que reforça a nossa hipótese está no próprio corpo 

profissional e no quadro de atividades que são exercidas na atenção primária 

em saúde. Se o SIAB era uma ferramenta associada à atividade da equipe 

saúde da família e de agentes comunitários de saúde, o e-SUS se expande e 

atinge outras equipes e profissionais autorizados a atuar na atenção primária 

pela portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011: Enfermeiros, médicos, 

cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, auxiliar de 

enfermagem, agente comunitário de saúde, todos estes profissionais que 

compõem as diversas equipes de saúde da família, mas também os 

profissionais que compõem o Núcleo de Assitência à Saúde da Família 

(NASF): Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de 

Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 

Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 

Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico 

Internista (clinica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional 

com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde 

sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-

graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma 

dessas áreas. 

Neste sentido, assumindo que a atenção primária em saúde é 

comtemplada com uma ampla variedade de profissionais que estão dentro da 

lógica da divisão médica do trabalho – a exceção do arte educandos, agente 

comunitário de saúde e profissional de saúde sanitarista – é natural que o 

conjunto de ferramentas informacionais disponibilizadas dentro do SIAB e do e-

SUS sejam direcionadas a tais profissões. Tal sistema técnico de informação 

                                                           
6
 O Sistema de Referência e Contra Referência do SUS é um conjunto de notificações e 

encaminhamentos de usuários através da Rede de Assistência do SUS. Tem a função de registrar o 
deslocamento de usuários do SUS por entre nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à 
Saúde. Dá-se o nome de referência quando o usuário é encaminhado de um nível de atenção mais baixo 
para um mais alto, e contra referência quando se trata do movimento contrário. 
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seria um reflexo das demandas que tais funcionários têm em seu dia-a-dia. 

Tanto o SIAB, quanto o SISAB, através de seus softwares CDS e PEC, 

aglomeram em si a função de ser útil para quem o utiliza. Não é a toa que o 

PEC, além de ser um instrumento de coleta de dados, torna-se ferramenta para 

o agendamento e organização de consultas, por exemplo. 

Nesta medida a transição do SIAB para o e-SUS gera um conjunto de 

benefícios para estes profissionais, já que a informatização do sistema acelera 

e racionaliza o tempo de trabalho deles, fazendo com que usem melhor a 

jordana de trabalho para o exercício de suas funções principais.  

Outro efeito benéfico do e-SUS é que, em seu cenário de informatização 

máxima, quando os próprios profissionais transmitem as informações 

diretamente para o DATASUS simultaneamente ao momento em que são 

colhidas, o retorno dos dados à gestão local é mais rapido. Isso pode significar, 

em tese, que os gestores locais, seja na secretaria municipal, nos distritos 

sanitários ou nas próprias unidades básicas possuirão maior agilidade para 

trabalhar com informações e tomar decisões. 

Parece-nos claro, portanto, que a tecnoesfera base para a atividade da 

informação na atenção básica está associada a uma psicoesfera específica, 

cujas características são as seguintes: 1) Concepção restrita de saúde e de 

doença; 2) Posição neutra de ciência, na medida que cria uma idéia linear de 

que mais informática é mais informação, e portanto mais saúde; 3) Na medida 

em que o DATASUS e o Departamento da Atenção Básica mantém sua 

posição regulatória na concepção metodológica e no controle dos dados, cria-

se uma separação rígida entre o Estado e os lugares: o sistema técnico de 

informação da atenção básica do SUS é interno à estrutura funcional do setor 

saúde do estado brasileiro, sendo portanto obra de seus técnicos. Na outra 

ponta, os lugares são percebidos como “depósitos de dados”, inteligíveis ao 

sistema informacional implantado pelo SUS. 

A primeira característica elencada é uma consequência clara da 

competição ideológica que existe em torno do conceito de saúde e, portanto 

das ações políticas internas ao SUS. Tal dimensão já foi discutida em nossos 

capítulos anteriores. Cabe a nós aqui reforçar a observação de que, por mais 

que o e-SUS tenha ampliado seu leque informacional para um conjunto de 
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informações de origem social, demográfica, geográfica ou econômicas, não 

amplia radicalmente as alternativas práticas para a realização de ações de 

saúde subversivas ao modelo hegemônico existente. 

A segunda e terceira características fundamentam a atividade 

informacional organizada sob a forma de círculos descendentes de informação, 

que estão relacionados, segundo Fonseca (2011), ao preenchimento do 

território com tecnologias da informação que permitam a chegada desses 

círculos informacionais nos lugares, ou ainda, segundo Alves (2010), são 

fundamentados em normas externa aos lugares.  Neste sentido, a informação 

se assume como uma atividade puramente técnica, campo de trabalho com 

desafios a ser desatado pelos especialistas, que devem “encontrar a 

codificação mais performante (velocidade e custo) a fim de transmitir uma 

mensagem telegráfica de um emissor para um destinatário” (MATTELART, 

2005, p. 06). Neste caso, os lugares são os emissores, e os destinatários são 

os gestores públicos. O meio pelo qual a informação transita daquele ponto 

para este, ou seja, o sistema informacional, é basicamente controlado e 

construído pelo núcleo profissional especializado que se encontra no âmbito 

ministerial, a citar o DATASUS e o DAB. 

Este meio é condição fundamental para a manutenção da estrutura 

descendente deste circulo de informação, na medida em que a forma com a 

qual foi construído restringe o uso da informação a um grupo muito seleto de 

pessoas. Ainda que a constituição de 1988 e, posteriormente, a lei nº 12.527 

de 2011 preveja a abertura ao acesso de informações para o povo brasileiro 

este acesso é somente parcial, já que é dificultada por sua linguagem científica 

altamente especializada e por seu ferramental instrumental (o computador e a 

internet) ainda pouco difundido no país.  Neste sentido o Ministério da Saúde 

produz um estoque de informações que é manipulado por poucos (SANTOS, 

2007), o que acarreta numa ampliação das dificuldades para a formação de 

uma cidadania integral para todos. 

A informação descendente é, portanto, invasora aos lugares. Mesmo 

que o agente condutor desta atividade seja o Estado, e mais precisamente um 

setor dele que está diretamente vinculado a um cuidado de bem-estar social 

tradicional, como a saúde, torna-se invasora por privilegiar um endurecimento 
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metodológico e instrumental e desonerar os lugares - em toda a singularidade 

que esse conceito representa - da integralidade do processo de produção de 

informação. 

Neste sentido, propomos que o círculo descendente de informação do 

Sistema de Saúde possui um problema político, na medida em que tal círculo 

informacional revela uma tentativa do Estado em tratar seus problemas com 

“determinações legais necessariamente uniformizadoras e niveladoras” 

(MÉSZAROS, 2002, p. 470), que seriam “inadequadas à irreprimível variedade 

desses problemas e ao modo como emergem do solo social, gerados pela 

atividade-viva diária dos indivíduos motivados pelas suas aspirações pessoais” 

(idem, p. 470). 

Podemos até supor que, diferentemente dos círculos de informação 

descendente das corporações privadas, que estão sujeita aos mais explícitos 

interesses expropriatórios, a atividade informacional do SUS teria “boas 

intenções”. Mas esta estrutura descendente parece restringir o seu uso, através 

de um arcabouço técnico e também intelectual que fortalece a ação política 

apenas àqueles que têm um “aparato intelectual superior”. Ou, nas palavras de 

Mészaros, uma suposta invocação do “Princípio da consciência que vem ‘de 

fora’, (...) [como se] quando os intelectuais forem capazes de encontrar sua 

‘terra natal espiritual’ então por meio deles as massas a encontrarão também” 

(ibidem, p. 480). 

Ao observamos todas as etapas de trabalho das equipes de saúde da 

rede de atenção básica, mais precisamente no que toca a atividade 

informacional, ficou claro que, ao longo das diferentes etapas, existe um 

momento regido por aconteceres homólogos e complementares, sofrendo forte 

influência do cotidiano, e outro momento regido por aconteceres hierárquicos, 

cuja imposição das normas do DATASUS é a maior influência. Estes 

aconteceres vão se metamorfoseando na medida em que o trânsito de 

informações ocorre: iniciando pela concepção intelectual dos sistemas de 

informações no âmbito restrito dos técnicos e analistas especializados, desde o 

levantamento de informações feito pelo agente comunitário de saúde em cada 

domicílio, passando pela consolidação de informações individualizadas feitas 

pelos mais variados profissionais da atenção básica, e partindo, por fim, para a 
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transmissão dos dados para o Ministério da Saúde. Estas características são 

visíveis tanto na fase do SIAB, quando na atual instituição do e-SUS.  

O acontecer hierárquico “é resultante das ordens e da informação 

provenientes de um lugar e realizando-se em um outro, como trabalho” 

(SANTOS, 2008, p. 166). Este acontecer, complementa o autor,  “é um dos 

resultados da tendência à racionalização das atividades e se faz sob um 

comando, uma organização, que tendem a ser concentrados” (idem, p. 167). 

Enquanto que de um lado, como vimos, observa-se a primazia das formas, 

neste outro lado, no lado do acontecer hierárquico, das ordens e da informação 

privilegiada, observamos a primazia das normas e da política, numa verdadeira 

relação vertical (SANTOS, 2008). 

Uma das consequências deste processo é que os detalhes do cotidiano 

e do lugar, objeto principal de intervenção dos agentes comunitários de saúde 

e dos outros profissionais da UBS, não são propriamente apreendidos pelo 

SIAB, e aos poucos vão se perdendo. Os ricos detalhes do espaço vão dando 

lugar à generalização estatística e à restrição à ciência biomédica. Perde-se 

detalhe, mas em compensação se ganha abrangência, alcance. Este modelo 

de fluxo de informação, que se assemelha à arquitetura panóptica7 discutida 

por Balbim (2003), tem como destinatário final o Ministério da Saúde, que, 

embora não tenha em seu poder a capacidade de captar o cotidiano e a 

primazia das formas do lugar, garante a posse de dados estatísticos de todos 

os usuários da rede básica do SUS, em todo território nacional. 

O lugar é visto por Santos (2008) como o espaço do acontecer solidário 

ou ainda a dimensão espacial do cotidiano. Esta dimensão do cotidiano seria 

basicamente dada pela própria existência de um acontecer homólogo, que 

funciona segundo a lógica interna de um lugar, e um complementar, que se 

sustenta na relação de mutualismo e reciprocidade entre lugares diferentes 

mas contíguos. Em comum, estão o fato de que ambos se relacionam num 

território que, segundo Santos,  

                                                           
7
 “A arquitetura panóptica tem a difícil tarefa de, em meio à multidão, à massa compacta, no local onde 

ocorrem inúmeras trocas, abolir qualquer efeito coletivo em proveito de uma coleção de 
individualidades separadas” (BALBIM, 2003, p. 290). Existem outras caraterísticas que definem o 
panoptismo. A semelhança existente na comparação aqui desenvolvida está justamente na capacidade 
de uma única entidade vigiar e monitorar as pessoas através de um alto grau de capilaridade 
informacional, até alcançar o nível da individualidade. 
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“é marcado por um cotidiano compartido mediante regras que são 
localmente formuladas ou reformuladas. Neste caso, as informações 
utilizadas tendem a se generalizar horizontalmente” (SANTOS, 2008, 
p. 167) 

 

Não queremos aqui anular os benefícios que a atividade informacional 

da atenção básica trouxe, na medida em que se tornou mais decentralizada e 

modernizada através da transição do SIAB para o e-SUS.  O aperfeiçoamento 

da atividade informacional nos moldes elencados ao longo deste capítulo é 

benéfico na medida em que promete melhorar o cotidiano de trabalho dos 

profissionais já existentes, bem como organizar o sistema de referência e 

contra referência, trazendo potencialmente uma grande economia para o 

orçamento de saúde pública. Além disso, a maleabilidade da estratégia e-SUS, 

no que diz respeito aos softwares utilizados, permitirá que municípios possam 

criar suas próprias soluções informacionais, de forma que as metodologias e a 

atividade informacional da atenção básica sejam feitas de forma mais 

descentralizada e com uma margem de manobra criativa para que os técnicos 

e gestores locais consigam, em alguma medida representar as singularidades 

de onde vivem dentro deste cotidiano informacional. 

Mas não podemos negar que esta acentuação da descentralização da 

atividade informacional mantém a lógica preexistente, do SIAB, de ser “cartilha 

impositiva do Ministério da Saúde aos gestores municipais [que] se caracteriza 

como um instrumento regulatório que propicia um planejamento ascendente às 

avessas” (ARANHA, 2010, p. 96). Não é a toa que Dantas & Aranha (2009) 

compreendem que a descentralização, vista como sinônimo de 

descentralização através das já existentes instâncias setoriais da saúde no 

âmbito da municipalização é insuficiente, pois as demandas municipais são 

diferentes das demandas locais. 

Daí a necessidade de se repensar a atividade informacional da atenção 

básica, adotando premissas que escapam à força regulatória da racionalidade 

hegemônica sobre saúde. Precisamos de um novo entendimento sobre saúde, 

informação e lugar, encontrando elementos teóricos, políticos e técnicos que 

associem estes três conceitos que são tão caros à nossa pesquisa. No capítulo 

seguinte, delinearemos tais elementos, corporificados numa proposta 

ascendente do círculo de informação da atenção básica. É apenas com base 
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neste preceito que vislumbraremos a saúde em seu conceito amplo, provido de 

sua associação com a idéia de autonomia, e que o lugar em toda a sua 

riqueza, poderá ser, por fim, o lócus difusor de novas racionalidades 

emancipatórias. 
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CAPÍTULO 3: POR UMA PRODUÇÃO ASCENDENTE DE 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

A informação ascendente em saúde como projeto  

 

Os capítulos anteriores evidenciaram a insuficiência de um modelo 

descendente de informação em saúde como aquele presente na atenção 

primária, se tivermos como horizonte um projeto transformador da situação de 

saúde do território brasileiro. Está insuficiência se dá, em suma, por tal modelo 

apresentar as seguintes características: 

 

 A estratégia técnica e metodológica da informação em saúde no 

Brasil tem como núcleo um conjunto de determinações valorativas 

que limita um entendimento amplo de saúde, o paradigma clínico 

(biomédico ou flexneriano); 

 Restringe a elaboração intelectual e metodológica da atividade 

informacional aos meios institucionais do Estado, com especial 

autoridade da instância federal, através do DATASUS e do DAB. 

Esta elaboração intelectual alcança os lugares através de 

aconteceres hierárquicos rigidamente normatizados: Daí a menção a 

vários termos, como modelo monarquista, panóptico ou círculo 

descendente de informação para designar tal atividade;  

 Informações externas ao modelo biomédico de pensamento 

aparecem de forma apenas residual, e ainda assim dentro de um 

sistema de softwares que tem como premissa o cadastro de 

pacientes, primeiro em fichas de papel e depois de forma eletrônica, 

esta última sendo uma das bandeiras principais da informática 

médica; 

 Ainda que seja benéfica a crescente informatização das escalas mais 

primárias da rede assistencial em saúde no Brasil, esta pouco altera 

as relações entre os profissionais da saúde e os lugares onde 

trabalham. Tal informatização otimiza uma atividade informacional 
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que prevê a atenção básica em saúde como uma “antessala do 

hospital”. Além disso, a descentralização da atividade informacional 

possibilitada por este processo de expansão do sistema técnico 

informacional é apenas operacional; 

 Tais características padronizam a atividade de informação em saúde 

no país, deixando em segundo plano as complexas singularidades de 

cada lugar, e portando as complexas demandas por saúde; 

 

Desta forma, cria-se um vácuo dentro do processo de fortalecimento de 

da atenção primária em saúde, como aquela desenhada na Conferência de 

Alma-Ata, fonte inspiradora do conceito amplo de saúde prevista na 

constituição brasileira: 

 

“[A atenção Básica em Saúde é a] Atenção essencial à saúde 
baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente 
comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente 
acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios 
aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o 
país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um 
espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do 
sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque 
principal do desenvolvimento social e econômico global da 
comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e 
da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção 
à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e 
trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de 
atenção continuada à saúde.” (Declaração de Alma-Ata, 1978) 
 

 
A realização de uma proposta contrária ao modelo atual de informação 

existente na atenção primária, portanto, faz-se necessária. A forma 

hierarquicamente organizada desta atividade expropria das populações a 

possibilidade delas compreenderem a saúde vinculada a um processo de 

autonomia (ILLITCH, 1975) ou de consciência socialista (MÉSZAROS, 2002), 

noções que indicariam a impossibilidade de uma determinação padrão e rígida 

para o que é normal e o que é patológico (CANGUILHEM, 2009). No objetivo 

de propor uma alternativa ao atual modelo instituído pelo Ministério da Saúde 

em sua atividade informacional voltada à atenção primária, um conjunto de 

demandas emerge através da negação das características elencadas 

anteriormente: 
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 Reforçar uma contra proposta teórica sobre saúde que seja 

alternativa à atualmente hegemônica e relacionada à ideia ampla de 

saúde e, mais nuclearmente, a de autonomia dos indivíduos e dos 

lugares; 

 Encontrar princípios teóricos para o conceito de informação que seja 

coerente com a contra proposta reforçada acima; 

 Apresentar horizontes político-institucionais que viabilize novas 

práticas informacionais; 

 Propor soluções metodológicas capazes de empiricizar as novas 

premissas teóricas propostas. 

 

Consideramos o projeto político de se viabilizar um círculo ascendente 

de informação da saúde pública como um desafio onde o futuro projeta-se em 

função de uma ideologia crítica e alternativa ao centralismo do Estado 

associado com a estrutura médica da sociedade. Tal preocupação se insere na 

geografia através da premissa que os lugares, enquanto espaço onde o uso do 

território é efetivado, deve ser definido a partir de dentro, a partir das 

solidariedades domésticas e contíguas, ou seja: de solidariedades orgânicas. 

(CATAIA, 2010). A tentativa de se enfrentar desafios políticos e ideológicos do 

futuro perpassa pela necessidade de se fazer o balanço do passado e do 

presente (MÉSZAROS, 2004), tal como foi realizado ao longo de nosso 

trabalho. Isso porque, ainda segundo o autor, devemos aprender com o 

passado e evitar as estratégias infrutíferas pretéritas. Além disso, assumindo 

que do ponto de vista material (mas não ideológico), torna-se impossível evitar 

a continuidade do sistema produtivo atual, propomos a necessidade de fazer 

lus às ”alavancas hoje existentes e que podem ser usadas (...) como elos de 

mediação com a ordem alternativa esperada, qualitativamente diferente” 

(MÉSZÁROS, 2004, p. 35) 

Tais elos de mediação nos servem para acreditar que não devemos 

esperar por uma inversão radical dos valores e das condições materiais da 

ideologia clínica no território brasileiro, mas sim assumir que o Sistema Único 

de Saúde guarda em si possibilidades reais de criação de mecanismos que 
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provoquem “mudanças fundamentais exigidas para transformar potencial em 

realidade mediante o trabalho duro de uma reestruturação radical da ordem 

existente” (idem, p. 35). E então  

“não importando o quanto sejam pequenos os 
aperfeiçoamentos projetados para o futuro, se for 
esperado que sejam sustentáveis, (...) eles só se tornam 
viáveis se estiverem inseridos num quadro mais amplo 
de mudança estratégia significativa (...) e que não seja 
anulada, como geralmente acontece” (ibidem, p. 36) 

 

Acreditamos que a estrutura existente da saúde pública oferece 

possibilidades que se tornem em verdadeiros elos de mediação entre uma 

concepção de saúde restrita para outra que centralize os lugares como 

epicentro de toda a atividade de saúde pública no país. E se a informação 

antecipa a ação política, esta variável torna-se, portanto, chave no processo de 

transformação da realidade por nós vislumbrada. 

Neste sentido queremos propor a formação de um círculo ascendente de 

informação em saúde, e para a sua viabilização, os seguintes entendimentos 

serão esclarecidos nos subcapítulos seguintes: 

 

 O epicentro do conceito amplo de saúde não deve ser a ciência 

médica nem o setor saúde do Estado brasileiro, mas sim a busca 

pela autonomia dos indivíduos em sociedade, ou em outras palavras, 

os próprios lugares em sua relação com os outros; 

 Entender a atenção primária em saúde não como a porta de entrada 

dos lugares no serviço de saúde, mas o inverso: A atenção primária é 

a principal porta de entrada deste setor nos lugares; 

 Vincular a atividade informacional à autonomia dos lugares significa 

torna-los conhecedores de si mesmos e de suas relações mais 

contingentes com o mundo e com outros lugares. Significa torna-los 

possuidores de estratégias de produção de informação e pautas 

políticas próprias; 

 Centrar todas as etapas da atividade informacional em saúde no 

agente comunitário de saúde, e para tal, o mesmo deve passar por 

uma formação política, social e cultural externa à divisão médica do 

trabalho; 
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 Tal formação deve ter como substrato ideológico os princípios da 

autonomia e da autodeterminação, e os agentes comunitários devem 

receber formação ampla na manipulação de máquinas-ferramenta 

(LOJKINE, 1994) para que sejam capazes de produzir informações 

de qualidade de diversos formatos: Texto, dados estatísticos, 

fotográficos, cartográficos e audiovisuais; 

 Os Agentes Comunitários devem ser estimulados a produzir de 

informação de forma livre, inclusive com o uso de metodologias 

alternativas que não demandem o uso do computador: Entrevistas, 

diário e realizações de grupos focais. Neste sentido a Cartografia da 

Ação é um exemplo metodológico compatível com as necessidades 

ideológicas e materiais deste projeto; 

 Dotar o Agente Comunitário da Saúde de maior autonomia política e 

decisória, bem como de melhores garantias trabalhistas; 

 

Saúde é autonomia e autodeterminação dos lugares  

 

A doença consiste em “uma redução da margem de tolerância às 

infidelidades do meio” (CANGUILHEM, 2009, p. 78). E, ainda segundo este 

autor, o homem só se sente em boa saúde quando está mais que o normal, isto 

é, “não apenas adaptado ao meio e às suas exigências, mas, também, 

normativo, capaz de seguir novas normas de vida” (Idem, p. 79). A proposta 

deste autor abre margem para uma discussão profunda sobre a saúde e suas 

implicações para a ação política. 

A origem da sua preocupação em conceituar a saúde tem raiz na sua 

insatisfação com a concepção clínica, cujos modelos do que é fisiológico e do 

que é patológico se tornam universais, padronizando toda manifestação de 

mudanças no corpo dentro do esquema teórico pressuposto por este ramo do 

conhecimento. Contra isto, argumenta-se que a linha entre o estado de saúde e 

de doença do corpo é muito variada e o indivíduo que sofre é o único capaz de 

definir seus próprios limites e possibilidades (CANGUILHEM, 2009). 

A relação entre saúde e doença não se limita, e nem deve ter como 

ponto de partida, a vida biológica, mas sim o meio: 
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“Em última análise, podemos viver, rigor, com muitas malformações 
ou afecções, mas nada podemos fazer de nossa vida, assim limitada, 
ou melhor, podemos sempre fazer alguma coisa, e é nesse sentido 
que qualquer estado do organismo, se for uma adaptação a 
circunstâncias impostas, acaba sendo, no fundo, normal, enquanto for 
compatível com a vida” (CANGUILHEM, 2009, p. 79). 

 

É para além do corpo que devemos olhar, considerando que o homem o 

avalia “apenas como um meio de todos os meios de ação possíveis” (Idem, p. 

79).  A Saúde é, por fim, “um sentimento de segurança na vida, sentimento 

este que, por si mesmo, não se impõe nenhum limite” (Idem, p. 79). E para 

além da natureza. Com esta concepção sobre saúde, nova adequação seria 

dada para as disciplinas mais centrais do paradigma flexneriano, como por 

exemplo a fisiologia. Esta se tornaria uma “ciência dos ritmos estabilizados da 

vida”, e tal objeto seria muito mais associado aos hábitos do que a uma 

natureza dos indivíduos: A mutabilidade dos modelos e das teorias do saber 

biológico sobre o corpo humano seria uma premissa fundamental 

(CANGUILHEM, 2009). 

A definição de doença em Canguilhem muito se assemelha à noção de 

iatrogênese social proposta por Illitch, que assume que este “é uma penosa 

desarmonia entre o individuo situado dentro de seu grupo e o meio social e 

físico que tende a se organizar sem ele e contra ele. Isso resulta em perda de 

autonomia na ação e no controle do meio” (ILLICH, 1975, p. 31). A Iatrogenia é 

um conceito comumente atribuído para designar os efeitos indesejados e 

colaterais que a própria ação médica causa no corpo dos indivíduos. Este autor 

assume que tal fenômeno não se dá apenas na dimensão biológica do corpo 

humano, mas alcança escalas ainda mais danosas quando é perpetuada por 

todo o meio social. 

Para ele, “o controle institucional da população pelo sistema médico 

retira progressivamente do cidadão o domínio da salubridade no trabalho e o 

lazer, a alimentação e o repouso, a política e o meio” (idem, p. 32). O autor 

ainda assume que o maior mal causado pela expansão da divisão médica do 

trabalho é porque a mesma produz dependência, que  

“tende a empobrecer o meio social e físico em seus aspectos 
salubres e curativos, embora não médicos, diminuindo as 
possibilidades orgânicas e psicológicas de luta e adaptação que as 
pessoas comuns possuem.” (ILLITCH, 1975, p. 37 – 38). 
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A definição de Canguilhem guarda um importante questionamento: O 

que torna o meio infiel e como torna-lo o meio mais fiel ao homem? Essas 

parecem ser as perguntas fundamentais. Direciona o questionamento sobre 

saúde para uma direção em que a dimensão biológica do corpo é apenas uma 

das consequências de tamanha infidelidade. Nossa resposta é a seguinte: O 

meio se torna mais fiel ao homem na medida em que este tem as rédeas de 

sua própria transformação. Ou ainda, em termos geográficos: O lugar torna-se 

mais fiel ao homem na medida em que os aconteceres homólogos e 

complementares predominam sobre os aconteceres hierárquicos. 

Ainda que Illitch credite à iatrogenia social a perda de autonomia do 

homem sobre o próprio lugar em que vive, não podemos aqui pressupor a 

existência de uma autonomia em estado puro. Caso contrário, estaríamos 

dando as costas à tradição dialética de compreender a realidade como uma 

renovação em curso da relação entre o singular (os lugares), o particular (as 

regiões ou ainda o estado-nação) e o universal (o mundo) (SANTOS, 2008). Ao 

confundir o autônomo com a individualidade isolada, cria-se uma penumbra 

analítica da realidade que omite do ponto de vista do indivíduo os processos 

globais que o compõe e muitas vezes o determina. (MÉSZAROS, 2009). Hoje 

os lugares são, cada vez mais, “condição e suporte de relações globais que, 

sem eles (lugares), não se realizariam” (SANTOS, 2012, p. 156). É neste 

sentido que não se pode compreender os lugares neles mesmos. “Hoje, 

certamente mais importante que a consciência do lugar é a consciência do 

mundo, obtida através do lugar” (Idem, p. 161). 

Os aconteceres hierárquicos compõem o lugar e estes são responsáveis 

pelo governo da ordem local por meio de uma “regulação distante, cujos 

objetivos são sectoriais, particulares, exclusivos de uma só intenção. Tais 

regras, estranhas, superpõem-se, desafiantes e desestruturantes, às normas 

localmente constituídas” (Ibidem, p. 162). Sejam intencionalidades privadas ou 

ainda aquelas fornecidas pelo Estado, quando são externas à ordem local, 

possuem estas mesmas características e provocam tal desordem. 

Autonomia aqui, portanto, não é a busca pelo isolamento, mas sim pelo 

resgate das normas localmente constituídas, das solidariedades orgânicas, 
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regidas pelos aconteceres homólogos e complementares (SANTOS, 2008), e 

estas somente serão refeitas quando observados o mundo que está contido em 

cada um desses espaços. A autonomia, no caso, é política e geográfica, na 

medida em que busca a organização do espaço a partir de uma coerência 

social local, que exige portanto um intenso processo de exteriorização 

(CATAIA, 2001). 

Conhecer o mundo para conhecer a si próprio faz parte de um 

movimento de produção de uma consciência socialista, que só poderia ser 

“gerada de dentro da base de massa da sociedade (...), pelas próprias massas, 

em resposta às tarefas e aos desafios que elas têm de enfrentar em suas 

tentativas de solucionar os problemas materiais, políticos e culturais de sua 

vida cotidiana” (MÉSZAROS, 2002, p. 482). É neste sentido que no projeto de 

construção da autonomia dos lugares torna-se imprescindível a participação 

ativa do homem comum, e torna-se apenas distante ou passiva a atuação dos 

“intelectuais de fora”, já que estes  

“não estão, de modo algum, em posição privilegiada no plano do 
conhecimento com relação às tarefas históricas qualitativamente 
novas de superação do poder do capital por meio da reestruturação 
radical da ordem social, econômica e política herdada.” (idem, p. 483)  

 

Constrói-se, pois, um horizonte teórico sobre saúde que se pauta num 

projeto em que cada lugar busque a sua própria organização social. Trazer o 

poder decisório para dentro de cada porção do espaço brasileiro significa, em 

outros termos, tornar o meio cada vez mais fiel ao próprio homem. É claro que 

tornar os lugares totalmente fiéis a cada indivíduo não é possível, visto que 

todo ser humano é apenas um de vários agentes que compõem o tecido social 

do território. Na medida em que o lugar é a dimensão espacial do cotidiano 

(SANTOS, 2008), este se revela locus “onde se despregam forças sociais 

antagonistas, lutas em jogo, regulação dos conflitos” (TEDESCO, 2003, p. 

147). 

Acreditamos que o ponto de partida para manifestação social desta 

forma alternativa de se pensar a saúde se dá através da atividade 

informacional, na medida em que estamos em um período da história em que a 

esta variável torna-se uma das grandes forças que compõem o sistema de 

funcionamento do território (ao lado dos trabalhadores, dos recursos e do 
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capital) (BRUNET e DOLLFUS, apud CASTILLO, 1999). Além disto, 

considerando que “cada ação hegemônica, hoje se realiza com base na 

informação precisa – o que permite a escolha ideal no tempo e no espaço e 

promove os arranjos territoriais mais adequados a determinados fins” 

(CASTILLO, p. 37), não podemos prescindir desta atividade se quisermos 

fortalecer, ou ainda hegemonizar a ação emancipatória que redefinirá a saúde 

dos lugares. 

Mas, ficando evidenciado ao longo do nosso trabalho a insuficiência de 

um círculo descendente de informação em saúde, esta tem que ser associada 

a outras dimensões sociais, não mais ao centralismo do estado e à divisão 

médica do trabalho. 

 

Os Lugares revelam forças ascendentes 

 

Com o advento da globalização, os lugares, e em especial as grandes 

cidades, ganham uma nova dimensão existencial. Hoje a cidade “reúne 

pessoas das mais diversas origens, dos mais diversos níveis de instrução, de 

riquezas, de entendimento” e, neste sentido, guarda em si “uma enorme 

riqueza de perspectivas” (SANTOS, 2007, p. 60). Neste sentido, ela encerra em 

si uma diversidade de anseios, que demarcam basicamente a relação 

biunívoca existente entre o mundo e os lugares, de forma que o primeiro busca 

influir sobre os lugares, mas estes “também tem o seu peso em relação ao 

universo” (SANTOS, 1996, p.03). 

Vemos o avanço da modernização tecnológica, que faz com que 

diversas variáveis mundiais tenham “uma difusão geral sobre toda ou sobre a 

maior parte do território e afetam todos os habitantes” (SANTOS, 2012, p. 95), 

explicada basicamente pela difusão da informação e de novas formas de 

consumo.  Ela institui nos lugares “o mundo da fluidez, da vertigem da 

velocidade, a frequência dos deslocamentos e a banalidade do movimento e 

das alusões a lugares e a coisas distantes” (SANTOS, 2008, p. 314-315). As 

grandes cidades, principais receptores desta modernização tecnológica, 

recebem também esta forma de ver o mundo. Mas a co-existência na cidade 

acaba por revelar uma contingência da proximidade, pois em toda a sua 
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densidade técnica, científica, informacional e comunicacional revela uma 

anarquia cotidiana e, consequentemente, intensifica as relações interpessoais 

(Idem). Nas palavras elucidativas de Santos, 

“No lugar – o cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, 
firmas e instituições – cooperação e conflito são a base da vida em 
comum. Porque cada qual exerce uma ação própria, a vida social se 
individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a 
política se territorializa, com o confronto entre organização e 
espontaneidade. O lugar é o quadro de referência pragmática ao 
mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações 
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões 
humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais 
diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade” 
(SANTOS, 2008, p. 322). 
 

 

É neste sentido que podemos afirmar que embora o mundo 

contemporâneo seja marcado pela sobreposição instrumental da razão global 

às inúmeras razões locais (SILVA, 2002), estas últimas não se esvaem. As 

ordens locais possuem pautas políticas, culturais, econômicas e sociais 

próprias que, ao invés de persistirem até o seu perecimento, reagem, 

absorvendo variáveis mundiais e se metamorfoseiam, aproveitando 

oportunidades de nossas épocas para continuarem existindo. São essas forças 

locais geradas pela inevitabilidade da co-presença, da vizinhança e do 

intercâmbio que denominamos como forças ascendentes, que também moldam 

o espaço de acordo com seus próprios anseios produtivos, culturais e sociais, 

mais ou menos alheios aos eventos mundiais que são internalizados nos 

lugares. 

O lugar é constituído por uma densidade técnica, ou seja, pela 

composição material dos objetos técnicos de diferentes origens em 

contiguidade; Deriva-se desta a densidade informacional: Na medida que a 

informação, quando ativada pela ação humana, é  unívoca, “é uma informação 

obediente à regras do ator, e introduz, no espaço, uma intervenção vertical, 

que geralmente ignora o entorno, posta a serviço de quem tem os bastões de 

comando” (SANTOS, 2012, p. 160). Sua energia social é a produção do 

conhecimento através da instrumentalidade técnica, e neste sentido 

concordamos com Contel (2006) de que a existência de certos objetos 

“aumenta o grau de racionalidade do ambiente do qual fazem parte, e acaba 
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por limitar o escopo da ação dos atores que os utilizam, segundo um conjunto 

de procedimentos predeterminados” (CONTEL, 2006, p. 276). Esta é a 

característica fundamental reveladora de uma força descendente, criadora de 

seu próprio círculo informacional e, portanto, é externa ao lugar. É a informação 

em saúde atualmente posta em prática, tal como foi discutida e nosso trabalho. 

Mas as forças ascendentes encontradas no cotidiano dos lugares revela 

também uma densidade comunicacional, resultante do estado de co-presença 

próprio dos lugares. Ela é o que põe as pessoas umas com as outras, em 

contato imediato, geradoras de situações cara a cara. A comunicação é gerada 

no lugar, é portanto resultante do meio social ambiente (SANTOS, 2012). 

Torna-se, portanto componente essencial para os círculos de informação 

ascendentes. 

A energia que metaboliza a densidade comunicacional dos lugares é a 

inteligência, “Inseparável da vida afetiva, ou seja, dos sentimentos e das 

emoções, das necessidades e dos desejos, dos temores, das esperanças ou 

das expectativas do sujeito” (GÖRZ, 2005, P. 85). Enquanto que o 

conhecimento pressupõe uma relação sujeito-objeto entre eu e o conhecido, a 

inteligência pressupõe uma relação sujeito-objeto-sujeito. Ela é, portanto, 

inseparável da noção de saber, já que esta é o conhecimento do mundo 

através da experiência intuitiva e cognitiva, em sua realidade sensível. Através 

dela se “constrói relações comunicativas, não submetidas a um comando” 

(idem, p. 12). 

Não podemos aqui imaginar que não exista relação entre a densidade 

comunicacional e a informacional. Acreditamos que entre o conhecimento e o 

saber não exista uma dissociação, mas sim uma hibridez, que revelará 

diversas formas de círculos de informação, que serão ascendentes na medida 

em que o conhecimento é apenas ferramenta complementar ao saber local, ou 

descendentes quando o saber local é esquecido pela racionalidade 

instrumental direcionada ao lugar por intencionalidades externas. É neste 

sentido de indissociabilidade entre a informação ascendente e descendente 

que Fonseca (2011) aponta a interação e o conflito entre os agentes destes 

circuitos, revelando novos conteúdos. Na medida em que os objetos técnicos 

modernos amplamente dinfundidos, como o computador, reforça a densidade 
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informacional, tais “técnicas flexíveis, logo, de fácil implantação no território (e, 

por isso, tão difundidas), chegam aos espaços opacos onde podem ganhar 

novos usos impulsionados pelo cotidiano da escassez.” (FONSECA, 2011, 

p.90). A hibridez entre os circuitos de informação também nos revela a junção 

indissociável entre ação política e as novas possibilidades instrumentais do 

período atual. 

Neste sentido acreditamos que a densidade informacional pode 

comportar em si, como possibilidade, uma alternativa prática para o 

fortalecimento das ordens locais, e portanto a busca pela autonomia. Esta 

possibilidade se torna real na medida em que ela torna-se um anxo, um 

apêndice da densidade comunicacional. Em outras palavras, quando a 

informação é imbuída com uma perspectiva autogestionária torna-se capaz de 

visualizar,  

“na revolução tecnológica atual, não o prolongamento das antigas 
tendências, mas, ao inverso, uma verdadeira revolução 
organizacional, que implica o acesso de todos a todas as informações 
e, por consequência, o auto-governo dos homens” (LOJKINE, 1994, 
p. 149) 
 

 

A informação em saúde na atenção básica não cumpre nenhum destes 

requisitos. Por se tratar de um circuito descendente de informação, ela exclui a 

densidade comunicacional (e, portanto, o saber e a inteligência) de seu 

processo. Além disso, a política de informação em saúde não permite o acesso 

de todas as informações, mas apenas aquelas que seguem o padrão teórico-

metodológico hegemônico e normatizado pelo Ministério da Saúde. 

A possibilidade de transformação da atividade informacional em saúde 

na atenção básica do SUS passa, necessariamente, pela rearticulação dos 

recursos humanos existentes. Isto porque, como foi dito anteriormente, a 

densidade informacional proporcionada pelos objetos técnicos dos lugares só é 

ativada através da ação humana e, ao almejar uma transformação da 

concepção da saúde, perpassamos por uma transformação “de baixo para 

cima” do próprio setor saúde, e neste sentido os profissionais que trabalham 

nesta ponta da rede de atenção tornam-se peças fundamentais. Eles, em maior 

ou menor medida, estão no epicentro de uma interface entre a densidade 

comunicacional dos lugares e a atenção primária em saúde. 
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O problema é que, destes profissionais, a grande maioria estão mais 

comprometidos com a psicoesfera hegemônica e vertical da atividade clínica  e 

portanto estão bem menos inseridos na densidade comunicacional dos lugares. 

Se tivermos como parâmetro o quesito formação, como relacionamos no 

capítulo anterior, verifica-se a existência de uma forte divisão médica do 

trabalho na atenção primária. São portanto, guiadas pela velha racionalidade 

instrumental da atividade clínica: Os médicos, enfermeiros, odontólogos e seus 

técnicos, embora façam um importante trabalho, estão muito mais associados a 

uma organização corporativa de um paradigma científico cuja visão de mundo 

inviabiliza coloca-los no protagonismo requerido para nossa almejada 

transformação. São os agentes comunitários de saúde que guardam em si a 

possibilidade deste protagonismo, mas para isso é necessário uma formação 

externa ao conteúdo programático clínico.  

 

Agentes Comunitários de Saúde são Representantes Formais das 

Forças Ascendentes 

 

A situação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) dentro do jogo 

ideológico e, consequentemente, dentro dos mecanismos institucionais do SUS 

é alvo de estudo de David (2011), que relata de forma emblemática todo o 

contexto por nós desenvolvido aqui nesta dissertação, sob a óptica do ACS. 

Para esta autora, tal profissional se encontra numa posição bastante singular: 

“Por um lado, é membro da comunidade-alvo e, como tal, também 
usuário dos serviços públicos de saúde; portanto, conhece e enfrenta, 
como membro da classe trabalhadora, as mesmas dificuldades de 
acesso e de resolubilidade que perpassam pelo sistema público de 
saúde. Por outro, torna-se integrante, nem sempre legitimado, de 
uma equipe de saúde, cujo processo tende a reproduzir, de forma 
também contraditória, a divisão social do trabalho [do modelo 
biomédico] e as disputas em torno dos projetos terapêuticos.” 
(DAVID, 2011, p. 57). 
 
 

Esta divisão do trabalho ainda seria incapaz de apreender toda a 

multidimensionalidade do agente comunitário de saúde, profissional que, em 

2009, somava 200 mil indivíduos no país. Tal classe tende a sofrer “mudanças 

rápidas, em função dos contextos políticos locais, das novas regras jurídico-

administrativas e da própria dinâmica das comunidades às quais estão 
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vinculados” (STOTZ Et al., 2009, p. 488), bem como é decorrente de uma 

formação marcado pelo “conflito de ideologias e políticas” (idem, p. 488). 

Ainda neste sentido, David afirma que o Agente Comunitário de Saúde é 

possuidor de uma formação tecnicista, e esta formação é inclusive formadora 

da visão que os ACS tem sobre o próprio trabalho. Para a autora,  

“Essa tendência a perceber o ACS desde uma perspectiva tecnicista 
é componente de um modelo assistencial com base na racionalidade 
biomédica, na qual a ordem médica se justifica no controle do Estado 
sobre a população por meio de ações diversas, inclusive dentro das 
casas das pessoas.” (DAVID, 2011, p.65) 
 

Esta característica acaba por situar o Agente Comunitário de Saúde 

dentro de um modelo descendente de poder onde o centralismo do Estado e a 

ideologia médica conduzem, ou tentam conduzir, a racionalidade dos lugares. 

A mesma autora complementa seu raciocínio com a seguinte questão: “Nessa 

lógica, quem melhor do que o ACS, um morador da comunidade, legitimado por 

sua história pessoal, para fazer cumprir essas tarefas de vigiar e controlar as 

formas como as pessoas cuidam de sua saúde?” (idem, p. 65). 

Neste sentido, o Agente Comunitário de Saúde assume um papel de 

braço operacional das forças descendentes do Estado e da biomedicina, seja 

através de seu trabalho mais próximo dos outros profissionais do setor, seja 

como agente informacional operador SIAB e do e-SUS, ou ainda como 

educador de saúde, papel que também se caracteriza como uma atividade 

informacional: Se a sua atividade de levantamento de dados junto ao sistema 

técnico de informação descrito no capítulo anterior é basicamente 

caracterizada como uma ação operacional descendente coletora de 

informações para o poder central do Estado, a sua atividade como educador 

também é descendente mas no sentido inverso, ou seja, devolve aos lugares 

uma educação em saúde da racionalidade biomédica, de forma vertical e 

unívoca. 

O fato é que as diversas competências do ACS ignoram toda a 

densidade comunicacional dos lugares na qual este profissional está submerso. 

O Estado, que impõe nos lugares uma densidade técnica e informacional 

específica da saúde pública seguindo alguns moldes hegemônicos, os quais, 

inclusive, muitas vezes são dispostos através de organismos internacionais, 

reconhece o agente comunitário de saúde apenas como componente do corpo 
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burocrático do Estado. 

O Estado brasileiro criou espaços próprios de representação política, 

como os conselhos municipais e estaduais de saúde. Esta medida, em teoria, 

dispensaria o lançamento de um novo olhar sobre os agentes comunitários de 

saúde, os reais representantes dos pequenos lugares. Isto porque, quando o 

profissional de saúde fosse politicamente engajado, ao alcançar esses meios 

institucionais, seria capaz de “levar a população, cada vez mais, a 

compreender e dominar o conhecimento sobre a política local de saúde de 

forma a participar ativamente do processo decisório” (DAVID, 2011, p. 56). 

Mas, ainda de acordo com esta autora, a garantia de existência destes diversos 

conselhos não tem apresentado consistência e representação efetiva das 

populações. 

Reconhecendo a insuficiência dos modelos de representação política 

existentes, faz-se necessário abrir horizonte para outras alternativas. O 

epicentro desta outra alternativa seria a própria transformação intelectual, 

política, social e cultural do Agente Comunitário de Saúde, e também da 

própria Unidade Básica de Saúde, que tem recebido queixas dos próprios ACS 

no sentido de ser um ambiente que atrai a população local apenas para 

resolver problemas pontuais de caráter biomédico (idem). Lembramos a nossa 

discussão encontrada no primeiro capítulo desta pesquisa, onde destacamos o 

potencial técnico deste objeto geográfico em comportar em si ações políticas 

com origens ideológicas diversas (Op. Cit.) 

Vários são os trabalhos publicados sobre a formação e o processo de 

trabalho do ACS no país. Em seu doutorado, Bornstein (2007) afirma, por 

exemplo, que no VII Congresso de Saúde Coletiva, em 2003, cerca de 500 

trabalhos sobre o tema foram apresentados. Tendo como base estes e outros 

referenciais bibliográficos, a autora observou basicamente quatro eixos 

temáticos de estudos sobre o ACS, todos eles com um caráter crítico e 

potencialmente contribuinte para o processo de transformação da persona do 

ACS no contexto da saúde pública e dos lugares. Cada eixo tem como base as 

seguintes linhas propositivas: 

1) Na medida em que realça a importância do ACS dentro da Atenção 

Primária em Saúde, reforça-se a mudança do modelo de atenção, 
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abrangendo críticas à posição do agente dentro da Equipe de Saúde 

da Família (ESF) ou da Estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde (EACS); 

2) Se reconhece o Agente Comunitário de Saúde como uma 

mediação/elo entre duas dimensões: A dimensão do Estado atrelado 

ao conhecimento técnico científico da biomedicina e a dos lugares, 

em sua multidimensionalidade consonante com o saber popular; 

3) Faz-se luz às atribuições profissionais do ACS, na medida em que 

se deve adequar tais atribuições a fim de reforçar o papel de 

mediador do ACS; 

4) Lança o olhar sobre a formação do ACS, analisando o processo de 

profissionalização destes e o conjunto de conhecimentos que 

abarcam o seu trabalho. 

 

Destes quatro eixos, um tem especial importância, por se tratar do 

“ponto de partida” teórico e ideológico que vai semear as críticas encontradas 

nos outros eixos temáticos: Ao evidenciar a idéia de elo e mediação do agente 

comunitário de saúde, encontra-se o substrato para que a partir dele se pense 

todos os processos relacionados às atribuições profissionais, à formação e ao 

papel do ACS nos modelos assistenciais à saúde. 

Ainda de acordo com Bornstein (2007), o papel de mediação do ACS 

entre as forças descendentes do Estado e as forças ascendentes do lugar se 

dá de três maneiras: A mediação convencedora, por meio da qual se transmite 

informações sobre atitudes e comportamentos “de cima pra baixo” e de forma 

contundente; A mediação reprodutora, que transmite informações de maneira 

conscientizadora mas dentro de um modelo descendente de educação, a fim 

de reproduzir as dimensões biológicas e culturais da força de trabalho e da 

ordem estabelecida; E por fim da mediação transformadora, esta capaz de 

enfatizar a transformação da sociedade de uma maneira democrática, cuja 

educação se torna instância dialética revolucionária. 

A mesma autora, em sua pesquisa, também define que a mediação 

realizada entre o sistema de saúde em escala local e as demandas de saúde 

da população são feitas em relação a: 
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 Informações sobre as condições de vida da população que são 

disponibilizadas aos demais profissionais e servem de referência 

para a própria atuação do ACS; 

 Acesso dos moradores aos serviços de saúde e outros serviços; 

 Funcionamento do serviço local; 

 Trabalho educativo, incluindo a percepção das necessidades da 

população e/ou disponibilizando informações biomédicas para os 

moradores. 

 Situações que extrapolam a temática específica da saúde. 

(BORNSTEIN, 2007) 

 

Resta-nos saber qual a dimensão efetivamente transformadora desta 

mediação. Para esta autora, por exemplo,  

“Uma mediação transformadora supõe [...] o 
reconhecimento da existência de um saber prévio dos 
educandos, adquirido através de sua história de vida, de 
sua prática social e cultural.” (BORNSTEIN, 2007, p. 197). 
 

Esta posição, que sugere a superação do conhecimento biomédico 

através do resgate de saberes médicos de outras racionalidades, em especial 

do saber popular, parece unânime. Para Stotz et al (2009), uma alternativa 

possível para transformar o papel de mediação do ACS nos lugares seria a 

adoção de uma concepção popular em saúde, que para eles muito se 

assemelharia do conceito amplo, já que se trataria da consideração do “saber 

comum das pessoas sobre a experiência de adoecimento e cura, adquirido 

através de sua história de vida e de sua cultura” (STOTZ et al, 2009, p.491). 

Para David (2011), examinar as possibilidades de encontro entre ciência e 

senso comum, e mais precisamente entre o saber do profissional de saúde e 

das classes populares é essencial. Esta concepção é pautada num dualismo 

maniqueísta, que põe de um lado o conhecimento científico biomédico, pautado 

na tecnologia, e do outro o saber tradicional, popular. Embora seja interessante 

a defesa de uma contraposição ao saber médico, enaltecendo outras 

racionalidades, pensamos ser insuficiente considerar tal sistema dual sobre um 

ponto de vista transformador da atividade do Agente Comunitário de Saúde. 
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Uma das razões pela qual tal dualidade existe se dá através da manutenção de 

um conceito de saúde ofuscado pela racionalidade biológica de adoecer e de 

ser saudável. Ao defender a concepção popular de saúde, mantem-se como 

foco a cura e a atividade terapêutica como cerne das preocupações. Não é a 

toa que a idéia de educação em saúde, defendida por David (2011) como a 

estratégia fundamental para a mediação transformadora do ACS, não se 

descola da velha racionalidade hegemônica, ao adotar da concepção de 

Vasconcelos ao assumir que a mesma é “o campo de prática e conhecimento 

do setor saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação de 

vínculos entre a ação médica e o pensar e o fazer cotidiano da população” 

(VASCONCELOS, 1998, Apud DAVID, 2011, p. 52). 

O dualismo da autora reaparece, desta vez de uma maneira mais 

política, da seguinte forma: 

“Entendo que os objetivos e meios para a transformação social por 
parte do intelectual (profissional, educador, docente universitário) e 
das pessoas das classes populares possuem jeitos diferentes: 
Enquanto a racionalidade do engajamento político intelectualizado 
busca a transformação mais profunda da realidade subalterna, as 
reflexões e os pequenos gestos e a presença solidária das pessoas 
simples parecem ter um objetivo mais imediato e colado à vida na 
solução e/ou minimização de problemas que são, geralmente, 
considerados menores.” (DAVID, 2011, p. 73) 
 

Embora esta observação tenha sido originada através de um extenso 

relato de experiência acumulada ao longo de vinte anos junto a atividades ao 

Agente Comunitário de Saúde no Rio de Janeiro, não concordamos com a 

autora. Reforçamos aqui a necessidade de se pensar as transformações 

sociais num sentido autogestinário, autônomo, de “dentro pra fora”, e neste 

sentido não podemos dissociar a racionalidade do engajamento político dos 

pequenos gestos e a presença solidária das pessoas. Aproximar tal 

engajamento do próprio cotidiano local é uma conduta necessária que ficará 

mais iminente ao adotar a idéia de saúde enquanto autonomia. 

Ao pensar o papel social do ACS nos lugares com este novo sentido, 

uma nova coloração é atribuída ao universo de suas competências 

profissionais. Pensando a saúde enquanto possibilidade de autonomia, destitui-

se a ação médica e os eventos biológicos de adoecimento e cura do foco 

principal da prática cotidiana do agente. Esta é deslocada, no nível indivíduo, à 
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construção de um projeto político e pedagógico onde cada pessoa estaria apta 

a sentir-se em consonância com o seu próprio mundo. Mas ainda mais 

importante, na intervenção na dimensão coletiva - os próprios lugares e o 

conjunto dos lugares: Na medida que defendemos que os processos na escala 

do mais pequeno (e dos indivíduos) são inevitavelmente mediadas8 por 

processos socioterritoriais mais amplos, destaca-se a transformação do Agente 

Comunitário de Saúde em representante formal das forças ascendentes, capaz 

de tornar-se uma voz, sempre em prol das forças ascendentes, entre os 

interesses destes, e o Estado, do qual é funcionário. E aí o conjunto de 

serviços que dizem respeito ao cuidado do corpo seriam apenas mais um 

dentre tantos outros processos sociais que fariam parte do rol de necessidades 

em vias de construir uma primazia das ordens locais. 

A idéia acima, a princípio, pode parecer próxima do já debatido 

conceito amplo de saúde, no sentido de que o mesmo já reconhece as 

necessidades extra-biológicas do homem como importantes para a promoção 

da saúde. Contudo, a limitação filosófica deste conceito fica visível quando a 

sua dimensão institucional é associada à noção de intersetorialidade. Dentro 

deste modelo, a política, dentre as quais as de promoção da saúde, é realizada 

de uma maneira descendente, partindo dos diversos mecanismos intersetoriais 

previstos pela constituição brasileira, e convertendo-se em realidade nos 

lugares. Ao relacionar a idéia de autonomia com a de saúde, e transformando o 

Agente Comunitário de Saúde neste representante, cria-se um elo 

comunicacional e pragmático entre os lugares e o Estado para a construção 

ascendente de políticas públicas. Tal agente seria o primeiro a ser ouvido e o 

primeiro a agir politicamente, defendendo os interesses mais gerais das 

pessoas que com ele coexistem, que nem sempre demandará a supressão de 

uma gripe ou receber um medicamento mas, quem sabe, ter um espaço de 

leitura próximo de suas casas; Um apoio para a execução de suas próprias 

iniciativas artísticas e culturais; Um espaço mais adequado para praticar 

                                                           
8
 Mészaros (2000) cita sete variáveis-chave, os quais são chamadas de mediadoras de segunda ordem do 

capital para compreender o sistema de reprodução hegemônico da sociedade capitalista, que de uma 
maneira ou de outra perpetuam um status quo do metabolismo social, e portanto regulam 
invariavelmente as relações mais próximas do ser humano com o seu entorno e com as relações 
humanas mais vitais: A família nuclear; O trabalho alienado; O fetiche da mercadoria, objetivo 
fundamental da produção capitalista; O dinheiro, hoje objetivado no sistema financeiro;  A privatização 
dos meios de produção; O Estado capitalista; e o Mercado mundial.  
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esportes; Uma assessoria contábil para manter seus estabelecimentos 

comerciais; Serem contemplados de maneira mais justa pelo sistema de 

transportes. A saúde demanda mais do que o setor saúde pode oferecer, e 

nem o setor, nem a intersetorialidade das políticas públicas com os demais 

está apto a perceber a multiplicidade de intencionalidades presentes no 

território, que no geral são sempre latentes e urgentes. 

Neste sentido, este agente precisará de um conjunto de competências 

metodológicas que atualmente não são encontradas dentro da divisão médica 

do trabalho e de seu arcabouço epistemológico. Mas, diferentemente da 

afirmação de David (op cit.), não cremos que o Agente, enquanto componente 

da classe popular, precisaria se distanciar da ciência (a qual seria uma suposta 

propriedade da “classe intelectual”) para dar voz ao saber local e portanto 

almejar uma transformação social. Existem visões ideológicas/políticas sobre a 

ciência, bem como alternativas metodológicas viáveis para a ação política 

dentro desta nova estratégia. E somente as entenderemos se compreendermos 

a idéia de que o mesmo é também um investigador em prol dos lugares e suas 

forças ascendentes, cuja formação passa necessariamente por uma iniciação 

científica. 

 

Iniciação Científica para o Agente Comunitário  

 

Subsidiados por uma visão de mundo politicamente emancipatória, 

cientes de seu papel no microcosmo social do qual faz parte, e reconhecendo 

as possibilidades oferecidas institucionalmente de fazer-se ser ouvido, o agente 

comunitário teria um papel de investigador dos problemas sociais locais, e sua 

missão seria, em seu diálogo constante com a população (densidade 

comunicacional) expor tais questões ao Estado, de maneira transparente e 

aberta. Sua conduta seria então, inevitavelmente crítica. Mas a crítica não se 

faz sem um olhar rigoroso para a realidade que a envolve, correndo o risco de 

se tornar discurso esvaziado de possibilidades para a construção do futuro. A 

crítica não é um a priori, mas sim uma etapa de um amplo processo de 

pesquisa. 

Se a pesquisa se fundamenta basicamente com a observação de uma 
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problemática e a busca da resposta para a sua solução, é inevitável que o 

agente comunitário tenha a sua disposição um conjunto de ferramentas 

metodológicas que subsidiem a sua investigação. Forma-los com técnicas de 

pesquisas é uma condição inevitável para a qualificação desta nova prática 

profissional por nós proposta. A seguir, apontaremos alguns horizontes 

técnicos e metodológicos potencialmente úteis para tal empreitada.  

 

1) O uso da máquina-informacional 

 

Uma das principais evidências que encontramos ao longo de nossa 

pesquisa gira em torno da relação entre o Agente Comunitário de Saúde e o 

Computador Pessoal dentro do âmbito da atividade informacional da Atenção 

Básica. Em primeiro lugar, é apenas no e-SUS que se amplia o estímulo à 

informatização do trabalho do ACS. Enquanto que durante o processo de 

alimentação do SIAB se dava basicamente por fichas e relatórios de papel, no 

e-SUS, em seu cenário de informatização máxima, cada agente comunitário de 

saúde teria em mãos uma destas máquinas para alimentar o banco de dados. 

Mas a questão principal aqui é que dentro deste modelo descendente de 

informação a informatização do trabalho do agente é meramente operacional. 

O que não pode deixar de ficar claro é que, hoje, o computador guarda em si 

um conjunto de possibilidades promissoras para uma atividade informacional 

autogestionária. 

O computador faz parte de uma família de objetos técnicos específicos, 

batizados por Lojkine (1995) como máquinas-informacionais. Para ele a 

presença da máquina-informacional é fundamental para compreender o ímpeto 

que revoluciona os sistemas técnicos contemporâneos. Consideramos que esta 

máquina se põe em atividade através de uma interpenetração deste com a 

ação cognitiva daquele que o opera. Baseamo-nos em Lojkine (1995), que 

considera a máquina-informacional não mais como um “suporte cego da força 

motriz, mas um substituto da inteligência, que também emite informação e com 

o qual o homem pode dialogar” (idem, p. 125). Para ele, tal máquina é o 

estágio do instrumento de trabalho em que a relação deste com o homem não 

se dá nem através de sua função manipulatória (instrumento) nem em função 
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de sua capacidade motriz (máquina-ferramenta). Seu diferencial está na 

capacidade desta em armazenar em si “esta atividade de regulação direta e 

imediata da máquina, liberando, por isto [o nível da] lucidez e da concepção de 

objetivos [do homem]” (ibidem, p. 66). 

Lojkine também atribui outra característica a tal máquina, afirmando 

que o produto desta interação não é mais um objeto material, mas sim uma 

informação imaterial. Estes traços fundamentais da relação entre o computador 

e o homem seriam o cerne da revolução informacional, visto que esta não se 

limita apenas à operação técnica, não-reflexiva da máquina. Para o autor tal 

fenômeno envolve sobretudo “A criação, o acesso e a intervenção sobre 

informações estratégicas, de síntese, sejam elas de natureza econômica, 

política, científica ou ética” (ibidem, p.109).  Esta inteligência “reflexiva” tratar-

se-ia da “representação simultânea do conjunto da realidade, presente e 

ausente; ação simbólica que ultrapassa os limites do espaço e do tempo 

próximos” (Ibidem, p. 65), que se opõe à inteligência “sensório-motora”, 

caracterizado por ser a “simples coordenação de percepções sucessivas e de 

movimentos reais” (ibidem, p.65). Enquanto que o desenvolvimento histórico do 

homem mostrou ao longo do tempo um processo de objetivação crescente da 

inteligência “sensório-motora”, através do desenvolvimento dos instrumentos 

de trabalho e das máquinas-ferramenta, hoje conhecemos, pela primeira vez, a 

progressiva objetivação da inteligência “reflexiva” do homem, característica 

fundamental da revolução informacional observada. 

Dentro do modelo descendente de informação, o Agente Comunitário 

de Saúde, em sua manipulação de um software específico, ao limitar-se à mera 

digitação dos dados requeridos pelo programa, torna-se o braço operacional de 

uma atividade cognitiva que não lhe é própria. Em termos teóricos, podemos 

definir tal software como a objetivação da atividade reflexiva dos consultores, 

analistas e propositores metodológicos que atuam a nível do Ministério da 

Saúde. Neste sentido, na medida em que o agente comunitário for capacitado 

com outras competências informáticas, ainda que num nível básico – a citar: 

programas de redação, construção de slides, programas de planilhas e banco 

de dados, editores de texto, programas de cartografia digital, manipulação de 

bancos de dados secundários (IBGE, IPEA, DATASUS), entre tantos outros – 
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estará apto a produzir informações de acordo com a sua própria 

intencionalidade, produzindo dados de diversas dimensões: Estatísticas, texto, 

fotografias, vídeos, cartografias. Neste processo, então ficaria latente, em vias 

de tornar-se real, a possibilidade de exploração máxima da inteligência 

reflexiva do ACS, que escolheria neste conjunto de competências que lhe 

seriam próprias a melhor forma de investigar e proceder metodologicamente 

em seu caminho como pesquisador voltado aos interesses das pessoas com 

quem compartilha o cotidiano. 

 

 

 

2) Metodologias para a exploração da densidade comunicacional 

 

A participação das pessoas na comoção política e social faz-se 

necessariamente por espaços de falar e de ouvir. A necessidade da prática 

comunicacional é a delineadora e talvez a estratégia que mais consolida e 

esclarece as ordens locais e os aconteceres homólogos latentes nos lugares. 

Neste sentido, a realização de práticas metodológicas que lidam diretamente 

com as pessoas se faz necessária.  

Através de uma crítica ao modelo convencional de pesquisa, “que 

privilegia meras descrições explanativas, ainda que calcadas em sofisticados 

fndamentos descritivos, mensurativos ou analíticos (Chizzotti, 2010, p. 77), um 

conjunto de autores desenvolveram diversas metodologias de pesquisa que 

podem ser englobadas naquilo que Chizzotti (2010) denomina como pesquisas 

ativas. Entre todas elas é mantido o objetivo comum de “aprofundar o 

conhecimento compreensivo de um problema a fim de orientar a ação de quem 

procura soluções” (idem, p. 77). Possibilitam a inclusão dos sujeitos estudados 

dentro do processo metodológico, visto que tais tipos de pesquisa almejariam 

“uma tomada de consciência, tanto dos investigados como dos investigadores 

dos problemas próprios e dos fatos que os determinam” (ibidem, p. 77). 

Dentro desta forma de pesquisa, este autor elenca um conjunto de 

estratégias. Podemos citar a metodologia da pesquisa-ação, segmentada em 

seis etapas: 1) Definição do problema; 2) Formulação do problema; 3) 
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Implementação da ação; 4) Execução da ação; 5) Avaliação da ação e; 6) 

Continuidade da Ação (ibidem). Destaca-se a etapa da formulação do 

problema, onde reúne-se as informações necessárias, documentais ou orais. 

Outra estratégia destaca pelo autor é a pesquisa participativa, que 

almjema “investigar sistematicamente uma situação problemática em uma dada 

comunidade ou em uma organização, propondo-se aos membros de um grupo 

participarem (...) da definição do problema a ser investigado.” (idem, p.93). O 

destaque desta forma de pesquisa é que a mesma não é monopolizada por 

uma elite intelectual preparada para a mesma. Ela reconhece a capacidade dos 

sujeitos em deter conhecimentos importantes, tornando-se atores capazes de 

identificar os próprios problemas e adquirirem consciência sobre os contextos 

em que vivem, “deste que auxiliados adequadamente para reunir o conjunto de 

forças da coletividade” (idem, p. 94). Acreditamos no Agente Comunitário como 

o elemento principal deste auxílio necessitado para a produção de pesquisa 

participativa nos lugares. 

Neste sentido, as pesquisas ativas autorizam o recolhimento e produção 

de dados e informações através de estratégias bastante amplas, não pré-

orientadas por uma classe intelectualizada, mas sim pelas particularidades de 

cada problema encontrado. Por isso, abre-se leque para o uso de diversos 

procedimentos técnicos, a citar: Questionários, entrevistas, dados históricos e 

estatísticos, inventário da população, de atividades econômicas e sociais, de 

relação das pessoas com seus meios de trabalho, oferta a serviços públicos, 

mas também incluir a história da vida e das lutas do local. O diálogo com as 

pessoas do lugar é necessário para envolve-los durante a pesquisa, 

principalmente no que diz respeito ao confronto dessas informações com o 

conhecimento próprio das pessoas comuns sobre o seu próprio cotidiano. 

Neste sentido, cria-se um contexto de pesquisa em que o agente 

comunitário é a aliança formal entre a produção de um conhecimento 

ascendente metodologicamente organizado, e os próprios dispositivos 

institucionais de mudanças sociais. Na medida em que tais pesquisas tornam-

se propriedade coletiva, já que as próprias pessoas participam do processo, 

seus resultados são naturalmente disseminados e o conjunto de possibilidades 

de futuro para aquelas pessoas se delineia como um projeto comum. 
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3) A estratégia geográfica da Pesquisa Ativa: A Cartografia da Ação 

 

A relação entre pesquisa e ação é também reconhecida por Ribeiro et 

al.(2002), no sentido de que destaca a necessidade de estratégias e táticas 

inovadoras para a transformação da ação social. Tais táticas envolveriam  

“uma multiplicidade de sujeitos sociais em busca do alcance de 
objetivos imediatos, do reconhecimento da legitimidade e das suas 
reinvindicações e da realização de projetos que visam, 
fundamentalmente, a radicalização da democracia e a ruptura de 
formas históricas de subordinação e opressão” (RIBEIRO et al., 2002, 
p.34) 
 

É importante o Agente Comunitário compor um processo de renovação 

analítica que abarque estas táticas, e o qual seria urgente nas ciências sociais 

como um todo. É neste sentido que a cartografia da ação se apresenta como 

solução de método, objetivando como pano de fundo o desenho das novas 

configurações sistêmicas as quais se originam das práticas sociais 

ascendentes (idem, p.36). 

A cartografia da ação vem a partir da necessidade de se construir um 

olhar sobre os lugares que não seja externo a ele, o que no caso é próprio da 

cartografia tradicional, sistemática e cientificizada, que “classifica, desenha, 

conta, mas que sobretudo omite a escuta ou a compreensão de narrativas” 

(ibidem, p. 41). A leitura desta forma de representação “introduz um viés de 

distanciamento na obrigação de sermos analistas de nós mesmos” (ibidem, p. 

40), e renega a experiências dos próprios praticantes do espaço, que compõem 

o tecido social. 

Sendo o Agente Comunitário um praticante por excelência do tecido 

social do qual é representante, a Cartografia da Ação aparece como uma 

solução de método de pesquisa ativa, e através desta atividade, ressalta-se no 

próprio tecido social local o espaço em sua relação indissociável com a 

coexistência daqueles que o vivem e a materialidade que o compõe ou que lhe 

falta. Em resumo, pode-se dizer que este novo processo da cartografia da ação 

representa “o uso da cartografia como instrumento de lutas de grupos 

socialmente desfavorecidos e não apenas um instrumento de dominação” 

(SANTOS, 2011, p.43) 
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Tal método se propõe a registrar táticas, demonstrando “a existência do 

sujeito inesperado, da ação espontânea e da resistência prática da sociedade” 

(ibidem, p. 44). Para estes autores, 

“Na concepção da cartografia da ação, as notícias relativas a 
protestos, revoltas, passeatas, ocupações de terras e de prédios 
públicos, comícios, acampamentos, interrupções de vias, greves, 
confrontos e reivindicações precisam ser consideradas de forma 
plena, isto é, através do exame atento da sua singularidade e da 
análise detalhada de atores sociais e políticos, de mediadores, dos 
objetivos da ação e, também, das formas de repressão sofridas pelos 
manifestantes. Tais informações viabilizam não só a concepção de 
mapas expressivos da vitalidade do tecido social, como também a 
reflexão de microconjunturas. O gradual registro analítico dessas 
informações contraria: (a) as formas de classificação da informação 
utilizadas pelos veículos de comunicação; (b) a incoerência e a 
fugacidade com que, em geral, é tratada a ação social; (c) o 
ocultamento do esforço realizado por sujeitos sociais para garantir a 
sua presença no espaço público; (d) a tendência ao esquecimento da 
repressão e de seus responsáveis.” (RIBEIRO Et Al., 2002, p.48) 
 

Um interessante exemplo, expresso por Santos (2011), se refere ao 

“Mapa dos conflitos socioambientais da Amazônia Legal: degradação 

ambiental, desigualdades sociais e injustiças ambientais vivenciadas pelos 

povos da Amazônia”, elaborado pela Federação de Órgãos para Assistência 

Social e Educacional, através de uma metodologia participativa em que as 

informações coletadas eram fornecidas pelos próprios movimentos (figura 06). 

 
“A coleta foi executada principalmente por meio da exposição de 
mapas impressos aos participantes e lideranças dos movimentos que 
nele indicavam os conflitos vivenciados e suas localizações. A 
indicação ia além, na verdade: eles também qualificavam os conflitos 
socioambientais, apontando as atividades e práticas que causam tal 
degradação, sua localização e os atores aí envolvidos” (SANTOS, 
2011, p. 45) 
 

 

A cartografia da ação, nos moldes elencados acima, manifesta as forças 

ascendentes dos lugares em sua máxima tensão com as forças descendentes 

que organizam a sua ordem hierarquicamente comandada. A expressão dos 

conflitos em sua dimensão cartográfica seria portanto uma expressão da 

disjunção existente entre o homem em seu cotidiano e a sua almejada 

autonomia. Poderíamos ampliar os temas de mapeamento para além das 

manifestações políticas e sociais de conflito aparente, considerando o todo da 

vida social localmente vivida. Onde vivem, onde trabalham, onde buscam lazer, 
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entre outros dados “reais” já existentes na sociedade mas também mas 

também aquelas informações “do futuro”: Como gostariam de viver, de se 

deslocar, que atividades não almejariam por perto, que equipamentos públicos 

gostariam no seu entorno, que melhorias urbanas, paisagísticas ou funcionais 

gostariam de poder ter acesso. A Cartografia da Ação poderá ser a expressão, 

daquilo que as pessoas almejam em seu futuro, sobreposto na imagem 

cartesiana das ruas, avenidas, blocos e quarteirões dos lugares em que 

praticam suas vidas. 

 

 



 

Raphael Curioso 

 

98 
 Lugar, Saúde e Informação: Os Círculos de Informação da Atenção Básica do SUS no Contexto da 

Disputa pelo Conceito de Saúde 

 
Figura 07. “Mapa dos conflitos socioambientais da Amazônia Legal: degradação ambiental, desigualdades sociais e injustiças ambientais vivenciadas pelos povos da 

Amazônia”. Fonte: FASE/ Programa Nacional Amazônia, disponível em <http://www.fase.org.br/v2/admin/anexos/acervo/2_mapa_conflito_amazonia.ppt>. Acessado em 28 
de Novembro de 2013. 

http://www.fase.org.br/v2/admin/anexos/acervo/2_mapa_conflito_amazonia.ppt
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4. CONCLUSÃO 

 

A feitura desta dissertação foi, antes de tudo, um exercício de 

aprofundamento dos fundamentos teóricos sobre a experiência de vida de 

adoecimento, de cura e de manutenção da saúde. Sob diversos prismas, em 

especial sob o prisma hegemônico da ideologia clínica, nos foi possível 

averiguar como diferentes concepções sobre a concepção de saúde e de 

doença se materializam na vida de relações entre as pessoas e as coisas. 

Através da análise de como a prática médica foi se constituindo quadro 

de referência ideológica e instrumental para a conservação dos corpos vivos, 

nos deparamos com o seu profundo enraizamento nas dimensões sociais, 

políticas, culturais e econômicas da vida. Parece impossível, hoje, 

compreender uma outra forma de ser saudável que não seja através da lentes 

clínicas do médico e dos diagnósticos tecnologicamente avançados, que nos 

oferecem como solução um vidro de comprimidos e uma cama de hospital. 

Cientes desta intensa medicalização, outros prismas foram concebidos 

como alternativas práticas, em especial sob a óptica da medicina preventiva e 

da saúde coletiva. Enquanto que a primeira aponta que não devemos esperar o 

evento do adoecer, mas sim evita-lo através do cuidado do corpo e dos 

territórios (onde o saneamento básico, por exemplo, aparece como profilaxia 

fundamental), a segunda se propõe a debruçar-se sobre todas as dimensões 

da vida no território como possíveis causas que acarretam a debilidade 

fisiológica dos homens. A prevenção da doença então iria muito além das 

intervenções prévias no corpo das pessoas, mas também na possibilidade de 

morar bem, comer bem, informar-se bem, deslocar-se bem e trabalhar com 

dignidade. 

Mas neste sentido a saúde ainda tinha como foco principal de 

intervenção o próprio sistema fisiológico do homem. Alguns autores inclusive 

destacam, de forma bastante salutar, outras formas de terapia e de cura 

externas ao modelo médico-hospitalar como alternativas práticas. A medicina 

chinesa, a homeopatia, os fitoterápicos e as próprias estratégias populares de 

cuidado com o corpo, para estes autores, deveriam receber mais atenção das 

iniciativas políticas do Estado para que elas possam, a longo prazo, mostrarem 
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a mesma relevância que a medicina ocidental tem hoje. 

O problema é que hoje a psicoesfera generalizada na sociedade 

brasileira sobre o corpo e sobre a saúde, assim como a sua respectiva 

tecnoesfera, nos mostra que o corpo pode ser considerado como propriedade 

científica monopolizada da ciência médica. Parece óbvio, inclusive tal 

obviedade está no título de políticas nacionais, que mais saúde é mais médico, 

ou se o problema não é mais médico, é infraestrutura. Mais saúde, em termos 

gerais, significa tornar mais denso tanto a configuração territorial com objetos 

técnicos oriundos da tecnologia clínica-hospitalar, quanto o território de 

componentes profissionais pertencentes à divisão do trabalho médico. Neste 

sentido, a impressão que obtivemos com o avanço de nossa pesquisa é que, 

enquanto saúde for algo que está circunscrito na dimensão biológica da vida 

humana, as tentativas críticas ou ainda emancipatórias de radicalizar o 

“coração” do sistema brasileiro de saúde pública permanecerá percorrendo 

caminhos construídos por uma ideologia hegemônica e consolidada. 

Então, na medida em que decidimos tornar a nossa pesquisa tanto  

instrumento de descrição, análise e crítica, mas também de proposição, um 

novo exercício nos foi essencial. Se em um primeiro momento almejamos o 

aprofundamento dentro das ciências da saúde para compreender os núcleos 

de pensamento que percorrem as ideologias da saúde, num segundo momento 

obtivemos a prática de distanciar-nos desta literatura para repensar a 

saúde a partir de outra estratégia. E, com este distanciamento, tornamo-nos 

confortáveis em propor idéias que numa primeira vista parecem românticas, 

como a de trazer o agente comunitário de saúde para o centro da ação política 

nos lugares. Sabemos que ele não é um “super-herói” e o mesmo é mais um 

componente do ensopado ideológico que a divisão médica do trabalho constrói. 

Dar vigor à competência política deste profissional é excluir a racionalidade 

médica de seu ethos e a ele creditar uma nova formação, que seria parente 

das ciências humanas, dos ativismos e dos movimentos sociais. 

Ora, antes de tudo percebemos que o evento de ser saudável não é 

apenas biológico, como também, e principalmente, geográfico: Nossa vida 

biológica está circunscrita num meio geográfico que hoje é cada vez mais 

tecnificado, normatizado, racionalizado e semeado com intencionalidades que 
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são cada vez mais alheias ao espaço de nossa vida cotidiana. Hoje a nossa 

vida individual está cada vez mais sendo construída por lógicas distantes e que 

nos desconhecem. Entre as políticas nacionais que nos afetam e o momento 

em que nós a percebemos, estão dezenas de representantes, reuniões, 

estudos técnicos, setores públicos, interesses privados alheios e intelectuais. 

O que torna o meio mais fiel a nós é a nossa capacidade de 

compreendê-lo e de intervir sobre. Na medida em que os pequenos lugares 

tornam-se de fato o reflexo daquilo que seus habitantes e trabalhadores 

almejam, perceberemos um ganho na autonomia das ordens locais e, portanto, 

mais saúde. 

Neste sentido, compreender este universo de realidades, alternativas e 

novas possibilidades para se pensar saúde a partir das categorias de 

informação e comunicação nos foi bastante oportuno: Entendemos ao longo de 

nosso trabalho que a informação é um produto intermediário entre a formulação 

de intencionalidade específica e a possibilidade da mesma tornar-se real, 

concreta e hegemônica. A atividade informacional é responsável por conduzir 

os nossos olhos míopes por uma realidade para que esta se torne palpável e 

moldável. Na medida em que as pessoas comuns se sintam proprietárias ativas 

da atividade informacional e comunicacional que percorre seu cotidiano, 

estarão mais próximas de adquirirem voz para propor as próprias pautas 

políticas, sociais, culturais, econômicas e geográficas que lhe são mais 

contingentes. 

Não podemos aqui acreditar na possibilidade de autonomia local de uma 

forma fetichizada, muito menos acreditar que estamos entregando uma solução 

para os problemas da saúde pública. Estamos cientes que as propostas de 

caminhos a serem trilhados acerca da saúde encontradas nesta pesquisa é o 

ponto de partida para um conjunto de questionamentos. Cada caminho aberto 

pelo processo de pesquisa acaba, sempre, se desdobrando em uma série de 

contingências cada vez mais complexas. Mas, por outro lado, é apenas graças 

a atividade científica e intelectual independente (nunca neutra, evidentemente) 

que se torna possível imaginar, vislumbrar e propor novos horizontes mais 

emancipadores e, portanto, mais saudáveis. 
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